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CUVÂNTUL PREFECTULUI JUDEȚULUI MEHEDINȚI

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România, implicit și județul
Mehedinți a preluat și obligațiile comunitare privind asigurarea premiselor
necesare unei dezvoltări cu adevărat durabile pentru a genera politici care
să asigure un nivel de trai modern pentru toți cetățenii.
Evaluarea activității Instituției Prefectului - județul Mehedinți se
dorește o prezentare a principalelor activități realizate de echipa instituției
în anul 2014, sperând că am conștientizat obiectiv problemele pe care le
avem de depășit pentru că măsurând realist impactul rezultatului activității
noastre asupra cetățenilor, am constatat că mai sunt suficienți pași de
parcurs până în momentul în care vom putea afirma că răspunsul instituției
noastre corespunde în totalitate dorinței cetățeanului.
Este important să avem o mentalitate și un comportament responsabil
față de cetățean în dubla sa calitate de contribuabil al statului și de
beneficiar al serviciilor asigurate de stat.

P R E F E C T,
Nicolae DRĂGHIEA
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Obiective strategice ale anului 2014

1. Creșterea gradului de reprezentare a Guvernului în plan local, prin supravegherea
respectării legii la nivelul Județului Mehedinți;
2. Întărirea capacității instituționale în activitatea de verificare a legalității actelor
administrative emise sau adoptate de autoritățile administrației publice locale;
3. Creșterea gradului de implicare in vederea asigurării unei bune organizări și
desfășurări a alegerilor pentru Parlamentul European și a celor prezidențiale;
4. Creșterea gradului de monitorizare a modului de exercitare de către primari,
respectiv președinții consiliilor județene a atribuțiilor delegate și executate de către
aceștia în numele statului;
5. Monitorizarea modului de realizare in județ, a măsurilor pentru finalizarea procesului
de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist in
România;
6. Creșterea gradului de monitorizare a problematicii specifice minorităților naționale;
7. Creșterea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea și
gestionarea situațiilor de urgență ;
8. Creșterea economicități, eficienței si eficacității privind atingerea obiectivelor
prevăzute in planurile sau programele de management elaborate la nivelul Instituției
Prefectului.
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CAPITOLUL I
REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ
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1. SERVICIUL JURIDIC

Serviciul juridic îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de organizare
şi funcŃionare al InstituŃiei Prefectului-judeŃul MehedinŃi, aprobat prin Ordin al
Prefectului,

care

conŃine

modul

de

organizare,

competenŃele,

sarcinile

şi

responsabilităŃile serviciului.

1.1. Exercitarea controlului privind legalitatea actelor emise sau adoptate
de autorităŃile administraŃiei publice locale
Ca urmare a punerii în aplicare a dispoziŃiilor art. 19, alin.(1), lit e) din
Legea nr. 340/2004 privind Prefectul şi InstituŃia Prefectului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, conform cărora, prefectul, în calitate de
reprezentant al Guvernului în teritoriu, îndeplineşte ca atribuŃie principală şi verificarea
legalităŃii actelor administrative ale Consiliului JudeŃean MehedinŃi, Preşedintelui
Consiliului JudeŃean MehedinŃi şi a celor 66 consilii locale şi dispoziŃii ale primarilor
unităŃilor administrativ-teritoriale.
În perioada 01.01 - 31.12.2014, au fost transmise de către secretarii unităŃilor
administrativ- teritoriale din judeŃul MehedinŃi un număr de 23546 acte administrative
emise sau adoptate în vederea efectuării controlului de legalitate.
Din numărul total al actelor administrative emise sau adoptate, în urma
efectuării controlului de legalitate au întrunit condiŃiile de legalitate un număr de
23514, declanşându-se procedura prealabilă pentru un număr de 32 acte
administrative.
Controlul de legalitate exercitat de prefect asupra actelor administrative emise
şi adoptate de autorităŃile administraŃiei publice locale şi judeŃene, fiind prin excelenŃă
un control de legalitate şi nu de oportunitate, a vizat in principal:
 respectarea condiŃiilor de fond, respectiv conformarea actelor administrative
supuse controlului cu prevederile ConstituŃiei, ale legilor şi ale celorlalte acte
normative, în limitele competenŃei autorităŃilor emitente;
 respectarea condiŃiilor de formă impuse de Legea nr. 24/2000 privind tehnica
legislativă şi a procedurii prevăzută de Legea administraŃiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru
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adoptarea, respectiv emiterea actelor administrative, o atenŃie deosebită fiind
acordată asigurării transparenŃei actului decizional;
 motivarea în drept a hotărârilor adoptate de Consiliile locale şi a dispoziŃiilor
emise de primari, conform normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea
nr.24/2000;
 corelaŃia existentă între temeiul legal invocat, obiectul hotărârii sau dispoziŃiei,
expunere de motive;
 existenŃa rapoartelor de specialitate, rapoartelor comisiilor de avizare, după
caz;
 redactarea proceselor-verbale ale şedinŃelor de consiliu local şi consemnarea
tuturor luările de cuvânt, modul şi votul exercitat de aleşi locali;
 respectarea procedurii de elaborare a proiectelor de acte normative în
concordanŃă cu dispoziŃiile Legii nr. 52/2003;
 prezentarea de către consilierii locali şi viceprimar a raportului anual de
activitate, care trebuie făcut public, potrivit art.51 alin.(3) din Legea
nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, de către primar a raportului privind gestiunea
domeniului public şi privat al oraşului, în conformitate cu prevederile art. 122
din aceeaşi lege, precum şi celelalte rapoarte prevăzute de lege;
 transmiterea avizelor de legalitate către emitenŃii hotărârilor sau dispoziŃiilor la
solicitarea scrisă a acestora.
Astfel, în această perioadă, au fost revocate un număr de 27 acte
administrative,

la

solicitarea

Prefectului

judeŃului

MehedinŃi,

care

au

fost

adoptate/emise cu încălcarea dispoziŃiilor legale.
Principalele probleme care au făcut necesară declanşarea procedurii prealabile
sau, după caz, introducerea acŃiunii la instanŃa de contencios administrativ au vizat :
- nerespectarea condiŃiilor de fond, respectiv conformarea actelor administrative
supuse controlului cu prevederile ConstituŃiei, ale legilor şi ale celorlalte acte
normative, în limitele competenŃei autorităŃilor emitente;
- nerespectarea condiŃiilor de formă impuse de Legea nr. 24/2000 privind tehnica
legislativă şi a procedurii prevăzută de Legea administraŃiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru adoptarea,
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respectiv emiterea actelor administrative, o atenŃie deosebită fiind acordată
asigurării transparenŃei actului decizional;
- nemotivarea în drept a hotărârilor adoptate de Consiliile locale şi a dispoziŃiilor
emise de primari, conform normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea
nr.24/2000;
-necorelarea între temeiul legal invocat, obiectul hotărârii sau dispoziŃiei, expunere
de motive;
-inexistenŃa rapoartelor de specialitate, rapoartelor comisiilor de avizare, după caz;
-redactarea proceselor-verbale ale şedinŃelor consiliului local fără consemnarea
tuturor luările de cuvânt, modul şi votul exercitat de aleşi locali;
-nerespectarea procedurii de elaborare a proiectelor de acte normative în
concordanŃă cu dispoziŃiile Legii nr. 52/2003;
-transmiterea actelor administrative incomplete, fără a fi anexate actele care au
stat la baza emiterii lor;
-nerespectarea condiŃiilor impuse de lege cu privire la achiziŃiile publice;
-în domeniul urbanismului, lipsa unor avize şi certificate cerute de lege pentru
aprobarea documentaŃiilor;
-nerespectarea prevederilor legale privind înfiinŃarea şi organizarea serviciilor
publice locale;
-nerespectarea dispoziŃiilor legale privind gestionarea bunurilor din domeniul public
sau privat al localităŃilor;
-nerespectarea prevederilor legale privind funcŃia publică;
-nerespectarea prevederilor legale referitoare la aprobarea organigramei şi a
statului de funcŃii din aparatul de specialitate al primarului;
-nerespectarea prevederilor legale în materia achiziŃiilor publice;
-adoptarea HCL care face referire la patrimoniu cu încălcarea disp. art. 45 alin.(3)
din Legea nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
-acordare ajutoare de ugenŃă/înmormântare;
-închirierea unor suprafeŃe de pajişti;
-aprobarea taxei de salubrizare, etc.
Pentru analizarea şi verificarea din punctul de vedere al îndeplinirii condiŃiilor de
fond şi formă ale actului administrativ adoptat sau emis de autorităŃile administraŃiei
publice locale, Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ conferă un termen
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de 6 luni de la comunicare, însă, în practica InstituŃiei Prefectului – JudeŃul MehedinŃi,
reanalizarea în vederea revocării sau modificării, după caz, a unor acte administrative
apreciate ca fiind nelegale s-a realizat, de regulă, în primele 30 de zile de la
comunicare şi, de îndată ce din partea emitentului a fost primit răspuns negativ la
solicitarea de reanalizare, ori a expirat o perioadă mai mare de 30 de zile de la
solicitarea de reanalizare, s-a trecut la atacarea în instanŃa de contencios administrativ
a respectivului act administrativ.
Pentru îmbunătăŃirea activităŃii desfăşurate de consilierii juridici din cadrul
instituŃiei referitoare la exercitarea, în numele Prefectului, a prerogativelor privind
controlul de legalitate al actelor administrative adoptate sau emise de autorităŃile
administraŃiei publice locale, a fost elaborată şi implementată o procedură
operaŃională care cuprinde etapele pe care le urmează actul administrativ de la
intrarea

în

instituŃie,

până

la

acordarea

vizei

de

legalitate/solicitarea

reanalizării/atacarea în instanŃă.
Numărul acŃiunilor de verificare a legalităŃii este egal cu numărul actelor
administrative adoptate sau emise de autorităŃile publice locale.
Pentru eficientizarea activităŃii de verificare a legalităŃii, personalul de
specialitate al instituŃiei acordă consultanŃă autorităŃilor locale.
Numărul acŃiunilor formulate la instanŃa de contencios administrativ privind
anularea actelor administrative asupra cărora prefectul aplică controlul legalităŃii a
scăzut comparativ cu anii anteriori, deoarece în urma declanşării procedurii prealabile,
consiliile locale, respectiv primarii, procedează în conformitate cu calea care se indică
în conŃinutul adresei de reanalizare, modificare, revocare.
S-a avut în vedere creşterea eficacităŃii controlului de tutelă administrativă prin
lărgirea sferei controlului de tutelă administrativă asupra actelor asimilate actelor
administrative

(contractul

administrativ);

intensificarea

controlului

de

tutelă

administrativă asupra actelor administrative emise sau adoptate de autorităŃile
administraŃiei publice locale pentru aplicarea normelor juridice cu privire la drepturile
de personal; examinarea legalităŃii, în termenele prevăzute de lege, a actelor
administrative emise sau adoptate de autorităŃile publice locale;

elaborarea de

propuneri privind sesizarea, după caz, a autorităŃilor emitente în vederea reexaminării
actului considerat nelegal sau a instanŃei de contencios administrativ; întocmirea
documentaŃiei, formularea acŃiunilor şi susŃinerea lor în faŃa instanŃei de contencios
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administrativ; elaborarea de rapoarte şi informări către Prefect, cu privire la actele
verificate.
În această perioadă pe rolul instanŃelor de contencios administrativ, se află spre
soluŃionare un număr de 5 acŃiuni introduse de Prefectul judeŃului MehedinŃi, în baza
exercitării controlului de legalitate, printre care şi acŃiunea de dizolvarea a Consiliului
Local al municipiului Orşova.
De asemenea, au fost aduse, periodic, la cunoştinŃă şi prezentate principalele
deficienŃe constatate, secretarilor unităŃilor administrativ-teritoriale.

1.2 Asigurarea Secretariatului Tehnic Al Comisiei JudeŃene De Fond Funciar
Şi Reprezentarea La InstanŃele Judecătoreşti:
Până la această dată, membrii Colectivului tehnic al Comisiei JudeŃene de Fond
Funciar MehedinŃi au pregătit şi realizat documentaŃia aferentă pentru cele 12 şedinŃe
ale acestei comisii fiind dezbătute şi adoptate soluŃii în 459 de cazuri care privesc
reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate a persoanelor îndreptăŃite
De asemenea, s-a realizat coordonarea metodologică a comisiilor locale de fond
funciar în aplicarea legislaŃiei pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor.
Consilierii juridici din cadrul serviciului au întocmit întâmpinări, au fost
exercitate căile de atac, acolo unde a fost cazul, în cele 641 de cauze care au ca
obiect legile fondului funciar (reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate,
anularea sau modificarea ori rectificarea titlurilor de proprietate, obligaŃia de a face,
contestaŃii la executare) aflate pe rolul celor cinci judecătorii sau al Tribunalului
MehedinŃi .
În vederea aplicării în teritoriu a legilor fondului funciar, activitatea s-a derulat
prin intermediul Comisiei JudeŃene de Fond Funciar, precum şi a Colectivului de lucru
de pe lângă Comisia JudeŃeană de Fond Funciar.
ActivităŃile principale desfăşurate în cadrul colectivului de lucru precum şi a
comisiei judeŃene au fost următoarele:
• verificarea legalităŃii propunerilor făcute de comisiile locale şi validarea sau
invalidarea acestora;
• analizarea şi soluŃionarea contestaŃiilor formulate de cetăŃeni împotriva modului
de soluŃionare a cererilor de către comisiile locale;
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• soluŃionarea cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate a comunelor şi
oraşelor;
• emiterea titlurilor de proprietate, modificarea sau anularea unora, precum şi
revocarea unor titluri;
• redactarea documentelor necesare şi reprezentarea în justiŃie, în litigiile având
ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
agricole şi forestiere.

1.3 Aplicarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate
în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum a fost
modificat prin Legea nr.368/2013 şi art.6 din Legea nr.165/2013, cu
modificările aduse prin O.U.G. nr.115/2013 şi a H.G.nr.401/2013 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în
România:
-Întreg personalul serviciului a asigurat, ca reprezentant al InstituŃiei Prefectului,
activitatea comisiilor locale de inventariere a terenurilor, precum şi avizarea
documentaŃiilor de către OCPI MehedinŃi şi ANCPI.
-Au fost emise un număr de şase ordine ale prefectului privind reactualizarea
componenŃei comisiilor locale de inventariere.
-Începând cu luna septembrie a fost reluată activitatea Comisiei judeŃene de
validare/reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, activitate ce
a fost suspendată la apariŃia Legii nr.165/2013 - privind măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod
abuziv în perioada regimului comunist în România.

1.4. Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989:
Activitatea cu privire la aplicarea dispoziŃiilor Legii nr.10/2001, s-a concretizat
din verificarea dosarelor şi întocmirea unui număr de 31 referate conŃinând referate de
legalitate pentru DispoziŃiile privind acordarea de despăgubiri băneşti – dispoziŃii emise
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de către primari în dosare constituite la notificări depuse în baza Legii nr. 10/2001 şi
trimise de primari la InstituŃia Prefectului judeŃului MehedinŃi, în vederea exercitării
controlului de legalitate, restituite emitenŃilor un număr de 12 dosare pentru
completare.
Totodată, dosarele conŃinând dispoziŃii care au primit avizul de legalitate au fost
predate, pe bază de proces-verbal, la Autoritatea NaŃională pentru Restituirea
ProprietăŃilor Bucureşti, iar cele care au fost emise cu nerespectarea dispoziŃiilor legale
au fost returnate autorităŃilor publice locale pentru conformare dispoziŃiilor legale şi
solicitărilor ANRP.

1.5. Aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau
compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora,
sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ținutul
Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între
România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947,
precum şi a Legii nr.247/2005.
În anul 2014 au fost exercitate activităŃile specifice desfăşurării şedinŃelor
comisiei prin întocmirea referatelor de specialitate pentru dosarele supuse aprobării
sau respingerii, întocmirea hotărârilor,

înaintarea acestora petenŃilor şi către

Autoritatea NaŃională pentru Restituirea ProprietăŃilor, înaintarea dosarelor contestate
autorităŃii mai sus menŃionate.

1.6. Activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei judeŃene pentru aplicarea
Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetăŃenilor români
pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării
Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie
1940.
În perioada referenŃiată au fost desfăşurate activităŃi specifice punerii în
aplicare a legislaŃiei în materie, respectiv: întocmirea hotărârilor, înaintarea hotărârilor
către petenŃi şi către Autoritatea NaŃională pentru Restituirea ProprietăŃilor, înaintarea
dosarelor contestate autorităŃii mai sus menŃionate.
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1.7 Activitatea compartimentului apostilă
În cadrul acestui compartiment funcŃionează şi îşi desfăşoară activitatea un
singur inspector superior care a primit documentele supuse apostilării, a întocmit
pentru avizare referatele în vederea aplicării procedurii de apostilare a documentelor
supuse acesteia pentru 987 cazuri.

1.8 Alte activităŃi prevăzute în regulamentul de organizare şi funcŃionare al
instituŃiei prefectului, comune compartimentelor din cadrul Serviciului
Juridic
 Au fost întocmite un număr de 284 de proiecte ale Ordinelor Prefectului cu
caracter normativ sau individual sau date în aplicarea actelor normative, emise
în baza prerogativelor conferite de Legea nr.340/2004, care au fost avizate
pentru legalitate de şeful serviciului;
 S-a asigurat participarea la comisii de concurs pentru ocuparea funcŃiilor
publice la unele instituŃii şi la concursuri pentru ocuparea funcŃiilor vacante de
secretari ai unităŃilor administrativ teritoriale, promovări în grad profesional,
etc.;
 Participarea la audienŃele organizate de conducerea instituŃiei;
 Verificarea şi întocmirea răspunsurilor la petiŃiile, memoriile, sesizările adresate
instituŃiei;
 S-au acordat relaŃii de natură juridică şi administrativă primarilor, secretarilor şi
personalului din aparatul de specialitate al primarului;
 S-a participat în colectivele de control, ordonate de prefect;
 A fost asigurată procedura la instanŃa de judecată în ceea ce priveşte acŃiunile
introduse pentru plata taxei de primă înmatriculare;
 Coordonarea Comisiilor locale pentru inventarierea terenurilor aflate pe raza
unităŃilor administrativ-teritoriale ale judeŃului MehedinŃi, potrivit art.5 alin.(1)(3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de
restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în
perioada regimului comunist în România şi art.2 din H.G.nr.401/2013 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru
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finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 Coordonarea

şi

urmărirea

îndeplinirii

sarcinilor

ce

revin

autorităŃilor

administraŃiei publice locale în domeniul alegerilor pentru Parlamentul
European, a alegerilor pentru Preşedintele României, precum şi a alegerilor
parŃiale de primar al comunei BrezniŃa Ocol din anul 2014.

2. SERVICIUL STRATEGII GUVERNAMENTALE, SERVICII PUBLICE
DECONCENTRATE ŞI FINANCIAR CONTABILITATE

InstituŃia Prefectului JudeŃului MehedinŃi a vegheat la aplicarea legii şi la
realizarea politicilor Guvernului la nivelul judeŃului MehedinŃi, asumându-şi rolul de
interfaŃă între autorităŃi şi societatea civilă, în vederea oferirii unor servicii de înaltă
calitate.
Rolul InstituŃiei Prefectului MehedinŃi, în anul 2014, în plan local , s-a axat în
principal pe:
-Creşterea gradului de reprezentare a Guvernului în teritoriu, prin supravegherea
respectării legii la nivelul judeŃului MehedinŃi.
-Întărirea capacitaŃii instituŃionale în activitatea de verificare a legalităŃii actelor
administrative emise/ adoptate de autorităŃile administraŃiei publice locale;
-Creşterea capacităŃii de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor
şi ale celorlalte organe ale administraŃiei publice centrale, care au sediul în
judeŃul MehedinŃi;
-Creşterea capacităŃii de coordonare si verificare a acŃiunilor întreprinse în vederea
implementării prevederilor legale în domeniul alegerilor desfăşurate.
-Întărirea capacităŃii de sprijinire a acŃiunilor desfăşurate de solicitanŃii din judeŃ în
vederea absorbŃiei fondurilor europene;
-Monitorizarea problematicii specifice minorităŃilor naŃionale;
-Creşterea gradului de transparenŃă a activităŃii instituŃiei prefectului, prin
informarea continuă cu privire la activitatea instituŃiei, prin furnizarea unui spectru larg
de informaŃii de interes public;
-Creşterea nivelului de promovare a valorilor, standardelor si bunelor practici în
administraŃia publică, în scopul creşterii calităŃii actului administrativ;
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-ÎmbunătăŃirea activităŃii instituŃiei prefectului şi a celorlalte structuri implicate în
realizarea atribuŃiilor prevăzute de actele normative;
-Creşterea capacităŃii de coordonare si verificare a activităŃii serviciilor publice
-Creşterea eficienŃei activităŃii comitetelor si comisiilor şi a altor structuri din care fac
parte reprezentanŃi ai InstituŃiei Prefectului MehedinŃi;
-Coordonarea procesului de realizare a obiectivelor specifice judeŃului, prevăzute în
programul de guvernare şi politicile naŃionale;
-Monitorizarea respectării de către conducătorii autorităŃilor administraŃiei publice
locale a măsurilor întreprinse în calitate de reprezentanŃi ai statului;
-Urmărirea şi analizarea activităŃii desfăşurate de serviciile publice comunitare
pentru eliberarea şi evidenŃa paşapoartelor simple şi de serviciile publice comunitare
regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
-Eficientizarea comunicării interne şi externe;
-Asigurarea realizării Obiectivelor cuprinse în Strategia Guvernului României în vederea
îmbunătăŃirii situaŃiei romilor;
-Realizarea eficientă a atribuŃiilor referitoare la calitatea de ordonator terŃiar de
credite.

2.1. Obiective Generale
Prezentul raport cuprinde activitatea Serviciului Strategii Guvernamentale,
Servicii Publice Deconcentrate şi Financiar Contabilitate, desfăşurată pentru atingerea
obiectivelor prefectului care decurg din aplicarea Legii nr. 340/2004, privind Prefectul
şi InstituŃia Prefectului, republicată şi Hotărârea Guvernului nr.460/2006 pentru
aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi InstituŃia
Prefectului.
Din perspectiva reformei administraŃiei publice, măsurile luate la nivelul
InstituŃiei au urmărit, cu preponderență, îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor şi conferirea
unui grad ridicat de transparenŃă a activităŃii desfăşurate.
Prezentul

raport

de

activitate

prezintă

o

sinteză

a

activităŃii

tuturor

compartimentelor din cadrul serviciului, care se structurează astfel:
-Compartimentul pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice
deconcentrate;
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-Compartimentul afaceri europene, relaŃii internaŃionale, minorităŃi, relaŃia cu
autorităŃile şi organizaŃiile neguvernamentale;
-Compartimentul scrisori, audienŃe, servicii comunitare de monitorizare utilităŃi publice
şi administrativ;
-Compartimentul financiar contabilitate şi achiziŃii publice.

2.2. Analiza activitate - compartiment pentru realizarea programului de
guvernare, servicii publice deconcentrate
Analiza

Programului

de

Guvernare

şi

a

activităŃii

serviciilor

publice

deconcentrate.
În anul 2014 activitatea pe această problematica

s-a desfăşurat în

conformitate cu prevederile HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii
nr.340/2004 privind Prefectul și InstituŃia Prefectului şi s-au urmărit în principal
realizarea următoarelor:
-

participarea alături de reprezentanŃii serviciilor publice deconcentrate la acŃiuni
de verificare a modului de aplicare si respectare la nivelul JudeŃului MehedinŃi a
unor acte normative;

-

întocmirea planului de acŃiuni pe anul 2014 pentru realizarea în judeŃ a
obiectivelor cuprinse în planul de guvernare;

-

realizarea obiectivelor specifice în programul de guvernare prin centralizarea
raportărilor trimestriale;

-

asigurarea participării reprezentanŃilor instituŃiei la întrunirile organizate de
serviciile publice deconcentrate privind marcarea unor evenimente specifice:
13 iunie - Ziua Eroilor
26 iunie - Ziua Drapelului
29 iulie – Ziua Imnului NaŃional
25 Octombrie – Ziua Armatei României
1 Decembrie – Ziua NaŃionala a României
22 Decembrie – Ziua Victoriei RevoluŃiei Române din Decembrie 1989.
A fost întocmit Planul anual de acŃiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în

Programul de Guvernare 2013 - 2016 la nivelul judeŃului Mehedinti pentru anul 2014
şi s-a monitorizat, trimestrial, gradul de îndeplinire al acestora.
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Propunerile cu privire la priorităŃile de dezvoltare economică şi socială a judeŃului au
fost stabilite prin consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, a
Consiliului JudeŃean şi a autorităŃilor administraŃiei publice locale.
Planul de acŃiuni a fost publicat pe site-ul InstituŃiei Prefectului şi a putut fi consultat.
Domeniile în care s-a urmărit realizarea obiectivelor strategice pentru dezvoltarea
economico – socială a judeŃului în această perioadă au fost: agricultură; ape şi păduri;
buget;comunicaŃii; cultură; dezvoltare şi administraŃie; educaŃie; cercetare; externe;
finanŃe;industrie; comerŃ şi competitivitate; interne; mediu; muncă; dialog social;
sănătate;tineret şi sport; transporturi; turism; mediul de afaceri; minorităŃi.
Planul de acŃiuni pe anul 2014 a fost structurat pe capitolele Programului de
Guvernare, cu acŃiuni, termene şi responsabilităŃi precise.

2.3. COLEGIUL PREFECTURAL
Activitatea Colegiului Prefectural a vizat următoarele aspecte :
-analiza activităŃii serviciilor publice deconcentrate şi propunerea de măsuri în vederea
îmbunătăŃirii acesteia;
-stabilirea domeniilor şi sectoarelor în care este necesară sau se poate realiza cu
eficienŃă acŃiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate;
-stabilirea măsurilor necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor şi
planurilor de acŃiune adoptate la nivel naŃional;
-stabilirea domeniilor şi sectoarelor în care este necesară sau se poate realiza cu
eficientă acŃiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate;
-analiza măsurilor în vederea realizării unui sistem comun de management al
informaŃiilor;
În cadrul colegiului prefectural, în anul 2014 au fost abordate următoarele tematici:

Ianuarie - ordinea de zi:
1. Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în
muncă în anul 2013-a prezentat Inspectoratul Teritorial de Muncă MehedinŃi;
2. Raportul Oficiului JudeŃean de PlăŃi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit MehedinŃi
pe anul 2013 privind gradul de absorbŃie a fondurilor europene;
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Februarie – ordinea de zi:
1. Prezentarea şi aprobarea Planului anual de acŃiuni pentru îndeplinirea obiectivelor
cuprinse în Programul de Guvernare la nivel judeŃean pe anul 2014 – a prezentat
InstituŃia Prefectului judeŃul MehedinŃi;
2. Desfăşurarea campaniei de informare a fermierilor privind drepturile şi obligaŃiile pe
care le au în vederea accesării schemelor de plăŃi directe pe suprafaŃă finanŃate din
fonduri europene sau naŃionale pentru Campania 2014 precum si stadiul plăŃilor
directe efectuate in anul 2013 – a prezentat APIA Centrul JudeŃean MehedinŃi.
3. Principalii indicatori economico - sociali înregistraŃi in judeŃul MehedinŃi în anul 2013
– a prezentat DirecŃia JudeŃeana de Statistică;
4. Informare privind calitatea serviciilor oferite de către şcolile de conducători auto –
a prezentat Inspectoratul de Control JudeŃean MehedinŃi al Inspectoratului de Stat
pentru Controlul în Transportul Rutier;

Martie – ordinea zi:
1. Gestionarea problemelor de poluare pe Dunăre, la km fluvial 933,7– prezintă
Sistemul de Gospodărire a Apelor MehedinŃi;
2. Raport comun al Inspectoratului de PoliŃie al JudeŃului MehedinŃi, Inspectoratului
JudeŃean de Jandarmi MehedinŃi, InstituŃiei Prefectului JudeŃul MehedinŃi privind
acŃiunile ce vor fi întreprinse în vederea asigurării

unui climat corespunzător

de

ordine şi siguranŃa în perioada sărbătorilor pascale – a prezentat Inspectoratul
JudeŃean de Jandarmi;
3. Informare cu privire la măsurile ce se vor întreprinde în vederea

respectării

normelor sanitar veterinare referitoare la comercializarea produselor de origine
animală în perioada premergătoare sărbătorilor pascale, măsurile de prevenŃie
urmărite -a prezentat DirecŃia Sanitar Veterinară şi pentru SiguranŃa Alimentelor
Mehedinti;
4. Programul de măsuri privind supravegherea și controlul modului de producere,
depozitare, transport și comercializare a produselor specifice sărbătorilor pascale – a
prezentat Comisariatul JudeŃean pentru ProtecŃia Consumatorilor MehedinŃi;

Aprilie – ordinea de zi:
1. AcŃiunile de control întreprinse in unităŃile de învăŃământ din judeŃul MehedinŃi,
planul de măsuri si acŃiunile de prevenŃie urmărite pentru a preîntâmpina încălcarea
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cerinŃelor de igienă si sănătate publica – a prezentat DirecŃia de Sănătate Publică
MehedinŃi;
2. Evaluarea activităŃii pe trimestrul I 2014, criteriile de acordare a biletelor de
tratament pe anul 2013, reglementările pentru anul 2014 pentru acordarea biletelor
de tratament si modalităŃile de asigurare a transparenței acordării acestora precum şi
masurile întreprinse in vederea siguranŃei datelor cu caracter personal – a prezentat
Casa JudeŃeană de Pensii MehedinŃi;
3. Informare privind activitatea serviciului pe primul trimestru al anului 2014 – a
prezentat Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi EvidenŃa Paşapoartelor
Simple ;
4. Informare privind principalele acŃiuni desfăşurate de către Centrul de Prevenire,
Evaluare si Consiliere Antidrog MehedinŃi pe trimestrul I 2014 ;
5. Raport de activitate pentru iarna 2013 - 2014 – a prezentat SecŃia Drumuri
NaŃionale Dr.Tr.Severin.

Mai – ordinea de zi:
1. Raport comun al Inspectoratului de PoliŃie JudeŃean Mehedinti, Inspectoratului
JudeŃean de Jandarmi, InstituŃiei Prefectului judeŃul MehedinŃi privind măsurile ce s-au
întreprins pe trimestrul I 2014 pentru siguranŃa in unităŃile de învăŃământ din judeŃ – a
prezentat Inspectoratul de PoliŃie JudeŃean MehedinŃi;
2. Măsurile întreprinse privind aplicarea prevederilor noului cod penal precum si a
legislaŃiei privind circulaŃia pe drumurile publice - a prezentat PoliŃia rutieră ;
3. Informare privind modul în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost
realizate şi întreŃinute şanŃurile şi rigolele în localităŃi, pentru asigurarea secŃiunilor de
scurgere a apelor mari – a prezentat Sistemul de Gospodărire a Apelor MehedinŃi;
4. Analiza activităŃii de prevenire şi gestionare a incendiilor de vegetaŃie uscată şi a
celor izbucnite în gospodăriile populaŃiei – a prezentat Inspectoratul pentru SituaŃii de
UrgenŃă Drobeta al judeŃului MehedinŃi;

Iunie - ordinea de zi:
1. Informare privind activitatea Inspectoratului JudeŃean în ConstrucŃii MehedinŃi pe
anul 2013 si priorităŃile pe anul 2014 – a prezentat Inspectoratul JudeŃean în
ConstrucŃii MehedinŃi;
2. Raport de activitate pe primul trimestru al anului 2014 - a prezentat Serviciul
Teritorial al PoliŃiei de Frontieră MehedinŃi;
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3. Informare privind contractul colectiv de munca si dezvoltarea dialogului social,
pentru promovarea unor relaŃii de muncă echitabile in judeŃ, măsuri de îndrumare si
monitorizare a aplicării legislaŃiei in vigoare, atât la instituŃii publice cât si la agenŃi
economici– a prezentat Inspectoratul Teritorial de Muncă MehedinŃi;
4. Informare privind situaŃia comparativă a cererilor si disponibilului de teren in
condiŃiile prevăzute de art.6 alin 2 din Legea nr. 165/2013 – a prezentat Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliară MehedinŃi.

Iulie –ordinea de zi :
1. Stadiul primirii cererilor de sprijin pe suprafaŃă in perioada martie – 15 mai 2014
fără penalităŃi, 16 mai - 10 iunie 2014 cu penalităŃi de 1% pe zi de întârziere si
efectuarea controlului administrativ al acestora – a prezentat APIA Centrul JudeŃean
MehedinŃi;
2. Informare privind desfăşurarea examenelor naŃionale - a prezentat Inspectoratul
Şcolar JudeŃean MehedinŃi;
3. Informare privind activitatea pe trimestrul I al Serviciului Public Comunitar Regim
Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor – a prezentat Serviciului Public
Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor MehedinŃi;
4. Informare privind

stadiul derulării contractelor privind serviciile medicale,

medicamentele si dispozitivele medicale în anul 2014 şi stadiul distribuirii cardurilor de
sănătate pentru populaŃie – a prezentat Casa de Asigurări de Sănătate MehedinŃi.

August –ordinea de zi:
1. Strategia si măsurile întreprinse în semestrul I 2014, în concordanța cu Programul
de Guvernare, probleme întâmpinate şi eventuale măsuri de remediere precum şi
măsuri întreprinse de conducerea instituŃiei pentru creşterea performanŃelor în plan
profesional ale angajaŃilor DirecŃiei Silvice MehedinŃi – a prezentat DirecŃia Silvică
MehedinŃi;
2. Măsuri întreprinse în semestrul I 2014 pentru creşterea eficienŃei şi dinamicii
colectării veniturilor bugetare – a prezentat AdministraŃia JudeŃeană a FinanŃelor
Publice MehedinŃi;
3. Îndrumarea si monitorizarea unităŃilor de învăŃământ din judeŃul MehedinŃi în
vederea pregătirii pentru începutul anului şcolar 2014 – 2015 - program de măsuri – a
prezentat Inspectoratul Şcolar JudeŃean MehedinŃi;
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4. Monitorizarea şi evaluarea activităŃii Serviciului JudeŃean de AmbulanŃă pe anul
2013 – a prezentat DirecŃia de Sănătate Publică MehedinŃi.

Septembrie - ordinea de zi:
1. Organizarea protecŃiei civile la nivelul judeŃului şi pregătirea comunităŃilor locale
pentru prevenirea şi gestionarea situaŃiilor de urgenŃă - a prezentat Inspectoratul
pentru SituaŃii de UrgenŃă Drobeta al judeŃului MehedinŃi;
2. Raport privind respectarea prevederilor legale privind procedurile, la acordarea
produselor lactate şi de panificaŃie din programul guvernamental “Laptele şi cornul” în
anul şcolar 2013 - 2014, urmărirea calităŃii acestora precum şi măsurile întreprinse în
acest sens în vederea deschiderii anului şcolar 2014 - 2015 – a prezentat Consiliul
JudeŃean MehedinŃi şi Comisariatul pentru ProtecŃia Consumatorilor;
3. Raport de activitate pe linia prevenirii, combaterii si sancŃionării abaterilor de la
legislaŃia vamală / fiscală pe primele 6 luni ale anului 2014 – a prezentat Biroul Vamal
PF;
4. Stadiul realizării măsurilor din Planul de măsuri prioritare – cap.22 Mediu, conform
angajamentelor luate de România în urma aderării la UE, pentru judeŃul MehedinŃi – a
prezentat AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului MehedinŃi.

Octombrie - ordinea de zi:
1. Informare privind activităŃile desfăşurate de STPS MehedinŃi pe primele 9 luni
ale anului 2014 pe linia pregătirii economiei şi a teritoriului judeŃului MehedinŃi pentru
apărare – a prezentat Structura Teritorială pentru Probleme Speciale MehedinŃ;
2. Informare privind activitatea comisiei pentru dialog social de la nivelul
judeŃului MehedinŃi pe primele 9 luni ale anului 2014 – a prezentat InstituŃia
Prefectului JudeŃul MehedinŃi.

Noiembrie – ordinea de zi:
1. AcŃiuni întreprinse de DirecŃia JudeŃeană pentru Cultură MehedinŃi în vederea
protejării patrimoniului cultural naŃional mobil şi imobil în judeŃul MehedinŃi - a
prezentat DirecŃia JudeŃeană pentru Cultură MehedinŃi;
2. Informare privind situaŃia agenŃilor economici din judeŃul MehedinŃi în anul
2014 - a prezentat AdministraŃia JudeŃeană a FinanŃelor Publice MehedinŃi;
3. Raport de activitate privind programele dedicate tineretului şi sportului în
judeŃul MehedinŃi în perioada ianuarie - octombrie 2014 - a prezentat DirecŃia
JudeŃeană pentru Sport şi Tineret MehedinŃi.
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Decembrie - ordinea de zi:
1. Informare privind activitatea Corpului de Control al InstituŃiei Prefectului
JudeŃul MehedinŃi a prezentat InstituŃia Prefectului JudeŃul MehedinŃi;
2. Stadiul programului guvernamental “Laptele şi cornul” în anul şcolar 20142015 - a prezentat Consiliul JudeŃean MehedinŃi;
3. Raport privind activitatea de control desfăşurată de Garda de Mediu,
conform planului de activităŃi pe anul 2014 – a prezentat Garda NaŃională de Mediu –
Comisariatul JudeŃean MehedinŃi.
Sinteza activităŃii fiecărei şedinŃe a Colegiului Prefectural a fost transmisa
Ministerului Afacerilor Interne - DirecŃia Generală Pentru Îndrumarea şi Controlul
Instituției Prefectului.
În anul 2014 au fost adoptate următoarele hotărâri:
HOTARÂREA

nr. 1 privind aprobarea Planului de acŃiuni pe anul 2014 pentru

realizarea în judeŃul MehedinŃi a obiectivelor cuprinse în

Programul de Guvernare

2013-2016;
HOTĂRÂREA NR. 2 privind aprobarea Programului orientativ al tematicilor şedinŃelor
Colegiului Prefectural in anul 2014;
HOTĂRÂREA NR. 3 privind constituirea unei comisii mixte privind verificarea activităŃii
de exploatare a resurselor minerale ne-energetice de pe raza judeŃului MehedinŃi.

2.4.Activitatea compartimentului afaceri europene , minorităŃi şi relaŃia cu
autorităŃile si organizaŃii neguvernamentale
Una din preocupările permanente ale compartimentului a fost diseminarea
informaŃiei europene la nivelul judeŃului, lucru care s-a realizat prin intermediul
materialelor informative, a comunicatelor de presă, a reuniunilor de lucru, a diverselor
acŃiuni şi evenimente organizate.
Activitatea în acest domeniu s-a axat pe realizarea politicilor de integrare
europeana si a planului de masuri pentru integrare europeană, s-a acŃionat în privinŃa
activităŃii de informare și comunicare și s-a procedat la distribuirea de materiale
informative primite de la Comisia Europeana, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării
Rurale și Guvernul României.
 A fost continuată și în anul 2014 activitatea de evaluare a actelor cu caracter
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normativ adoptate de autoritățile publice locale (hotărâri ale consiliilor locale și ale
Consiliului Județean, dispoziții ale primarilor), pentru identificarea și eliminarea
obstacolelor în calea liberei circulații a serviciilor,persoanelor și a mărfurilor, fiind
înaintate în termen către Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale, raportări
trimestriale.


InstituŃia Prefectului-JudeŃul MehedinŃi a jucat un rol activ în derularea în bune

condiții

a Acordului încheiat între Oficiul Francez pentru Imigrație și Integrare,

Consiliul Județean Mehedinți și Colectivitatea locală Nantes Métropole, destinat
implementării unui proiect experimental de sprijinire a reinserŃiei familiilor cetățenilor
români aparținând minorității rrome, revenite din Franța, beneficiare ale unui ajutor de
revenire acordat de O.F.I.I. Astfel, în anul 2014, au avut loc mai multe reuniuni
organizate de Instituția Prefectului-județul Mehedinți la care au participat și partenerii
francezi prin reprezentanții lor, după cum urmează:


3 Comitete Tehnice organizate în datele de : 10/03/2014; 19/06/2014 și

14/10/2014, având ca obiect analizarea rezultatelor procesului de reinserŃie, măsurile
necesare a fi luate şi prezentarea concluziilor către conducătorii fiecărei instituŃii
implicate în acest proiect;
 2 Comitete de Pilotaj organizate în datele de 23/06/2014 și 21/10/2014, moderate
de Prefectul Județului Mehedinți, domnul Nicolae Drăghiea, la care au participat
reprezentanți ai Colectivității Nantes Métropole și ai Oficiului Francez pentru Imigrație
și Integrare. La aceste Comitete de Pilotaj s-au luat decizii cu privire acordarea de
suport financiar din partea partenerilor francezi familiilor solicitante care îndeplinesc
condiŃiile impuse de program.


În perioada 5-7 septembrie 2014, a avut loc Conferința Internațională Pro-

Mountains: turism, mediu înconjurător, dezvoltare durabilă, cu tema ” Natura și
oamenii:interacțiune, conflicte, consecințe, soluții” , organizată de Centrul de cercetare
pentru analiză regională în turism, mediu și dezvoltare durabilă din cadrul Universității
București, Facultatea de Geografie, în parteneriat cu Asociația Geografilor EuropeniEUROGEO și Instituția Prefectului-Județul Mehedinți. Conferința a abordat teme din
sectorul turistic, respectiv dezvoltarea durabilă ca punte de legătură între mediul
înconjurător și turism, între natură și oameni și toate aspectele generate de
interacțiunea acestora.
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Conferința internațională PRO-MOUNTAINS s-a bucurat de participarea unor specialiști
în domeniu din state europene și extraeuropene precum:Polonia, Serbia, Bulgaria,
Grecia, uedia, Italia, Turcia, Algeria, Iran, etc.
În același cadru al cooperării internaționale se înscrie și acțiunea din data de 6
martie 2014, când Prefectul Județului Mehedinți - domnul Nicolae Drăghiea a avut o
întrevedere comună cu ambasadorul Republicii Federale Germania în România,
Excelența Sa dl. Werner Lauk și consulul Republicii Federale Germania la Timișoara, dl.
Rolf Mahrun.
În cadrul întrevederii a fost evaluat potențialul economic al județului Mehedinți
și disponibilitatea de a sprijini investițiile străine.
 În anul 2014 a fost încheiat un Protocol de parteneriat între Instituția
Prefectului-judeŃul MehedinŃi, AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici şi asociaŃia
AsistenŃă și Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21, având ca scop
asigurarea derulării în bune condiŃii a proiectului cu finanŃare externă ”TransparenŃă şi
calitate în administraŃia publică prin social-media”. Acest proiect propune creşterea
rolului cetăŃenilor la procesul de elaborare a politicilor la nivel local şi promovarea
dreptului fundamental al cetăŃenilor de a participa la problemele publice, prin
instituirea unor canale eficiente de comunicare și consultare între cetăŃeni şi
instituŃiile/autorităŃile publice implicate în proiect.
Anul 2014 a fost un an de "pregătire" a proiectelor ce urmează să fie depuse în
vederea obŃinerii de finanŃări nerambursabile prin Programele U.E destinate perioadei
2014-2020.
În funcŃie de solicitări, s-a asigurat consiliere privind posibilitatea accesării
fondurilor nerambursabile, o colaborare mai intensă am avut cu organizaŃii
neguvernamentale, acestea fiind interesate de dezvoltarea organizaŃiilor proprii cât şi
a relaŃiei societăŃii civile cu instituŃiile publice, la nivelul judeŃului MehedinŃi. În acest
sens putem aminti O.N.G.- uri din judeŃul MehedinŃi, AsociaŃia NIKE de Dezvoltare şi
Ajutorare şi AsociaŃia „UNDE”.
În ceea ce privește proiectele derulate ,la nivelul

JudeŃului MehedinŃi in anul

2014 se aflau in implementare următoarele proiecte cu finanŃare europeana:
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Titlu Proiect
Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic pentru
îmbunătăŃirea infrastructurii turistice din zona Insulei
Şimian
„Implementarea la nivelul judetului Mehedinti a
sistemelor integrate de e-tax, e-payment si eguvernare, precum si a asigurarii conexiunilor la
broadband”
Managementul resurselor Biologice si geologice la nivel
European si constientizarea publica in Geoparcul
Platoul Mehedinti
Reabilitarea Complexului Muzeul Regiunii Portilor de
Fier si valorificarea lui ca produs turistic

Valoare totala

“Controlul integrat al poluarii cu nutrient”-Vinjulet

1 655 105 lei

“Controlul integrat al poluarii cu nutrient”-Patulele
“Si noi avem nevoie de sprijin”
“Ocupare si initiative antreprenoriale in mediul rural”
“Reabilitare DJ670 Negoiesti-Floresti(DN67,
km64+180-89+890, judetul Mehedinti)”
“Reabilitare DJ606 , km55+086limita jud Dolj) 119+795,judetul MehedinŃi”
“Sistem ingrate de management al deseurilor solide, in
judetul Mehedinti”
„Optimizarea capacităŃii de intervenŃie în situaŃii de
urgenŃă în Regiunea Sud-Vest Oltenia”

1 655 105 lei
3 314 434 euro
4 653 256 lei
55 249 852.20
lei
138 114 003.14
lei

522 827,39
Euro

6 500 000 lei

1 980 595, 72
lei
53 838 383, 46
lei

119 880 765 lei
6 339 200 lei

De asemenea, în anul 2014 au fost transmise raportări trimestriale către M.A.I.
–D.A.E.R.I privind identificarea obstacolelor în calea liberei circulaŃii a serviciilor şi a
dreptului de stabilire a persoanelor, existente în actele normative .
La nivelul judeŃului, în anul 2014, nu au fost identificate obstacole în calea liberei
circulaŃii a serviciilor şi a dreptului de stabilire a persoanelor.
În cadrul Comitetului de Monitorizare a PODCA, in data de 8 decembrie 2014,
în Bucureşti, au fost prezentate, pe larg, informaŃiile cu privire la stadiul implementării
programului. La reuniune au participat, alături de membrii CM PODCA, reprezentanŃi ai
Comisiei Europene şi ai administraŃiei publice centrale şi locale, mediului universitar,
societăŃii civile şi organizaŃiilor sindicale. În cadrul reuniunii a fost prezentat şi stadiul
pregătirii noului Program OperaŃional Capacitate Administrativă, pentru perioada 20142020. Varianta oficială a noului program a fost transmisă Comisiei Europene în data de
25 august 2014, urmând ca, până la finalul anului 2014, să fie agreată.
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Având în vedere stadiul

pregătirii noului Program OperaŃional Dezvoltare

Capacitate Administrativă, pentru perioada 2014 - 2020, prin intermediul căruia se are
în vedere finanŃarea de intervenŃii care să contribuie la atingerea obiectivului tematic
11 Consolidarea capacităŃii instituŃionale a autorităŃilor publice şi a părŃilor interesate şi
o administraŃie publică eficientă: s-au identificat potenŃiali parteneri alături de care
InstituŃia

Prefectului MehedinŃi să participe în calitate de partener în cadrul unor

proiecte finanŃate prin Programe ale Uniunii Europene, în special

Programul

OperaŃional Dezvolatare Capacitate Administrativă.
O alta preocupare a compartimentului a fost si colaborarea şi monitorizarea
activităŃii asociaŃiilor de dezvoltare intercomunitară la nivelul judeŃului MehedinŃi.
AsociaŃiile de dezvoltare intercomunitară (A.D.I) înfiinŃate în judeŃul MehedinŃi, au ca
scop principal: „Realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal
sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice, absorbŃia de fonduri pe
măsură 3.2.2;
Realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes local definite în condiŃiile
legii, care vizează crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază a localităŃilor
(înfiinŃarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăŃirea reŃelei de drumuri de interes
local ce aparŃin proprietăŃii publice a unităŃii administrative a comunei membră, prima
înfiinŃare, extinderea şi / sau îmbunătăŃirea reŃelei publice de apă pentru comunele
membre ADI”- prin accesarea / obŃinerea de fonduri nerambursabile în cadrul
programelor finanŃate de Uniunea Europeană.
În acest sens în

anul 2014 nu au fost „DESCHISE” linii de finanŃare în

domeniile vizate de A.D.I, acestea urmând să fie ACTIVE începând cu anul 2015, prin
Programele destinate perioadei de absorbŃie 2014-2020.
La nivelul judeŃului MehedinŃi exista constituite următoarele comisii :
Comisia judeŃeană în domeniul incluziunii sociale
Activitatea acestei comisii

la nivelul judeŃului MehedinŃi

se desfăşoară

în

conformitate cu H.G. nr. 1217 din 6 sept.2013 - privind constituirea mecanismului
naŃional pentru promovarea incluziunii sociale în România.
În cadrul acestei comisii, în colaborare cu reprezentanŃii DirecŃiei Generale De
AsistenŃă Socială și ProtecŃia Copilului din cadrul Consiliului JudeŃean MehedinŃi s-a
actualizat baza de date privind evidenŃa persoanelor cu atribuŃii în domeniul asistenŃei
sociale în cadrul primăriilor din judeŃ.
26

De asemenea, în colaborare cu reprezentanŃii DirecŃiei Generale De AsistenŃă
Socială și ProtecŃia Copilului din cadrul Consiliului JudeŃean MehedinŃi, s-au iniŃiat
acŃiuni al căror scop este să se identifice modalităŃi de sprijin pentru instituŃiile şi
persoanele cu atribuŃii în domeniul asistenŃei sociale şi protecŃiei copilului, la nivelul
judeŃului MehedinŃi, aceste acŃiuni contribuind la elaborarea unei noi Strategii judeŃene
pentru protecŃia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020,
cartografierea nevoilor sociale la nivelul fiecărei comunităŃi locale.
Au avut loc o şedinŃa de lucru în data de 14 mai 2014, cu ordinea de zi:
a. Prezentarea situaŃiei privind abandonul şcolar;
b. Propuneri privind susŃinerea materială a copiilor / tinerilor care au rezultate
deosebite la învăŃătură. În plus, au avut loc mai multe întâlniri de lucru între mine şi
reprezentanŃii DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului din cadrul
Consiliului JudeŃean MehedinŃi.
Comisia judeŃeană în domeniul egalităŃii de şanse între femei şi bărbaŃi
constituită la nivelul judeŃului MehedinŃi.
Această comisie îşi desfăşoară activitatea în baza H.G. nr. 1054 din 8 sept. 2005,
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al comisiilor judeŃene şi
a municipiului Bucureşti în domeniul egalităŃii de şanșe între femei şi bărbaŃi .
Prin Ordinul Prefectului nr. 195 din 05.08.2013 a fost constituită componenŃa
comisiei:
Preşedinte: reprezentantul AgenŃiei JudeŃene pentru PlăŃi şi InspecŃie Sociala
MehedinŃi, reprezentanŃi ai serviciilor publice deconcentrate, reprezentanŃi ai
organizaŃiilor patronale şi sindicale din judeŃul MehedinŃi, reprezentanŃi ai O.N.G.urilor active din judeŃul MehedinŃi.
Au avut loc şedinŃe de lucru:
- 1) în data de 26.03.2014;
Ordinea de zi: Stabilirea grupurilor Ńintă, în vederea organizării anumitor acŃiuni;
Completarea Graficului de activităŃi ce urmează să fie realizate în cadrul Comisiei.
- 2) în data de 13.11.2014;
Ordinea de zi: Organizarea unei acŃiuni cu tema egalitatea de şanse între femei şi
bărbaŃi;
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- 3) în data de 26.11.2014;
Ordinea de zi: Stabilirea programulului, materialele, grupul Ńintă, invitaŃii şi problemele
de natură organizatorică privind evenimentul organizat de Comisie.
Organizatorii, membrii Comisiei JudeŃene în Domeniul EgalităŃii de Şanse între Femei şi
BărbaŃi, îşi propun iniŃierea mai multor acŃiuni, în scopul informării tinerilor despre
drepturile şi obligaŃiile pe care le au atunci când fac primii paşi către o carieră, către o
societate avansată.
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele a Persoanelor
Vârstnice
Actul normativ - HG 499/2004 actualizat – privind infiinŃarea comitetelor
consultative de Dialog Civic pentru Problemele a Persoanelor Vârstnice.
Temele abordate la şedinŃele comitetului au vizat, cu predilecŃie,probleme
specifice persoanelor vârstnice :
-asigurarea relaŃiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă
asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele vârstnice;
-consultarea reprezentanŃilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte
normative care

urmează să se iniŃieze, precum şi în toate problemele cu caracter

economic, social, medical şi cultural, de interes al acestora;
-acŃiuni sociale venite în sprijinul persoanelor vârstnice.
InstituŃia Prefectului MehedinŃi a fost partener permanent al asociaŃiilor de
pensionari din

judeŃul MehedinŃi şi s-a implicat în rezolvarea tuturor problemelor cu

care s-au confruntat persoanele vârstnice, la nivelul judeŃului.
Întâlnirile periodice in anul 2014, din cadrul Comitetului Consultativ de Dialog
Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice s-au desfăşurat astfel:
În anul 2014, au avut loc 7 şedinŃe ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice constituit la nivelul judeŃului MehedinŃi,detaliat pe
urmatoarele perioade:
-în lunile martie - în data de 18.03.2014,
-iunie – în data de 23.06.2014,
-august – în data de 12.08.2014,
-septembrie- în data de 09.09.2014,
-octombrie - în data de 07.10.2014,
-noiembrie - în data de 19.11.2014,
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-decembrie - în data de 09.12.2014.
În cadrul Comitetului consultativ de dialog civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice au fost abordate şi dezbătute teme precum:
-acordarea serviciilor de asistenŃă medicală în cadrul proiectului sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;
-acordarea serviciilor de asistenŃă medicală la domiciliu;
-programul de desfăşurare a activităŃilor organizate cu ocazia Zilei InternaŃionale a
persoanelor vârstnice, sărbătorită la 1 octombrie;
-servicii medicale: cardul de sănătate, noutăŃi legislative- informaŃii de interes pentru
persoanele vârstnice;
-dotarea semafoarelor stradale pentru deplasarea în condiŃii bune a persoanelor
vârstnice;
-organizarea anumitor activităŃi dedicate zilei de 1 Decembrie, Crăciun şi Anul NouactivităŃi care să implice participarea persoanelor vârstnice cât şi a autorităŃilor publice
locale;
-informare privind serviciile de asistenŃă socială destinate persoanelor vârstnice;
Prezentarea “Strategiei judeŃene de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2020”.
Comisia de dialog social
Cadrul legal LG 62 /10.05.2011 –a dialogului social - activitatea Comisiei de
dialog social constituita la nivelul judeŃului Mehedinti in anul 2014 s-a desfăşurat
astfel:
Luna februarie 2014
ŞedinŃa comisiei de dialog social constituitǎ la nivelul judeŃului MehedinŃi, a avut loc
în data de 27 februarie 2014, la sediul InstituŃiei Prefectului JudeŃului MehedinŃi.
Teme abordate : Sistemul de impunere a veniturilor din activităŃi agricole obŃinute de
persoanele fizice;
Luna aprilie 2014:
ŞedinŃa comisiei de dialog social constituitǎ la nivelul JudeŃului MehedinŃi, a avut loc
în data de 30 aprilie 2014, la sediul InstituŃiei Prefectului judeŃului MehedinŃi.
Teme abordate : Evenimente legate de reorganizarea activităŃii la Regia Autonomă
pentru ActivităŃi Nucleare- Drobeta Turnu Severin, principalele probleme apărute şi
principalele solicitări din partea salariaŃilor, până la acel moment;

reprezentanŃii

Sindicatului PorŃile de Fier Drobeta Turnu Severin şi Sindicatul Lucrătorilor Poştali au
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solicitat sprijin în rezolvarea problemelor cu care

salariaŃii din cadrul celor două

întreprinderi, respectiv: S.C. Hidroserv Drobeta Turnu Severin şi Compania NaŃională
Poşta Română, se confruntă;
Luna iunie 2014:
ŞedinŃa comisiei de dialog social constituitǎ la nivelul judeŃului MehedinŃi, a avut loc
în data de 30 iunie 2014, la sediul InstituŃiei Prefectului JudeŃului MehedinŃi.
Teme abordate : Abandonul şcolar, analiză la nivelul judeŃului MehedinŃi;
Luna august 2014:
ŞedinŃa Comisiei de dialog social constituită la nivelul judeŃului MehedinŃi a avut loc in
data de 14 august 2014, la sediul InstituŃiei Prefectului JudeŃului MehedinŃi.
Teme abordate:
a. ABANDONUL SCOLAR

-

analiză prezentată de reprezentanŃii Inspectoratului

Şcolar JudeŃean-MehedinŃi şi CSDR.
b. Necesitatea elaborării unor PLANURI

INTEGRATE privind protecŃia şi

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Septembrie 2014:
ŞedinŃa Comisiei de dialog social constituită la nivelul judeŃului MehedinŃi a avut loc în
data de 11 septembrie 2014, la sediul InstituŃiei Prefectului JudeŃului MehedinŃi.
Teme abordate:
a. Analiză si propuneri privind precizările art. 67, 86 şi 87 din O.U.G. nr.
49/30.06.2014 - referitor la modificarile si completarile la legea educatiei nationale.
b. Analiză privind finanŃarea învăŃământului din judeŃul MehedinŃi, pentru trimestrele
lll şi lV .- materiale prezentate de reprezentanŃii Inspectoratului Şcolar JudeŃeanMehedinŃi
Luna octombrie 2014:
ŞedinŃa Comisiei de dialog social constituită la nivelul judeŃului MehedinŃi a avut loc în
data de 9 octombrie 2014, la sediul InstituŃiei Prefectului JudeŃului MehedinŃi.
Teme abordate: Conflicte de muncă la Hidroelectrica şi Hidroelectrica - Serv.S.A,
reclamate de reprezentanŃii Sindicatului PorŃile de Fier
Luna noiembrie 2014:
ŞedinŃa Comisiei de dialog social constituită la nivelul judeŃului MehedinŃi a avut loc în
data de 21 noiembrie 2014, la sediul InstituŃiei Prefectului judeŃului MehedinŃi
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Teme abordate: Necesitatea elaborării unor PLANURI INTEGRATE privind protecŃia
şi promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap - Planuri integrate de

accesibilizare a oraşelor
Luna decembrie 2014:
ŞedinŃa Comisiei de dialog social constituită la nivelul judeŃului MehedinŃi a avut loc în
data de 11 decembrie 2014, la sediul InstituŃiei Prefectului JudeŃului MehedinŃi.
Teme abordate: Prezentarea “Strategiei de dezvoltare a judeŃului MehedinŃi pentru
perioada 2014 - 2020 “ de către reprezentanŃii Consiliului JudeŃean MehedinŃi.
Comisia judeŃeana de acŃiune împotriva violenŃei în sport
S-au făcut

propuneri în vederea stabilirii componenŃei Comisiei judeŃene de

acŃiune împotriva violenŃei în sport, organism fără personalitate juridică ce
funcŃionează pe lângă DirecŃia JudeŃeană pentru sport şi tineret MehedinŃi.
În baza propunerilor făcute, s-a întocmit documentaŃia în baza căreia a fost emis
Ordinul Prefectului nr.214/2014 privind stabilirea componenŃei Comisiei judeŃene de
acŃiune împotriva violenŃei în sport, constituită la nivelul judeŃului MehedinŃi.
In ceea ce priveste atribuŃiile specifice minorităŃilor acestea sunt îndeplinite de
către 2 persoane :
- minoritatea rromă – funcŃionar public;
- minoritatea cehă şi alte minorităŃi - personal contractual.
ActivităŃile desfăşurate în anul 2014 în cadrul compartimentului au fost în principal
realizarea de

acŃiuni în scopul promovării competenŃelor instituŃiei în rândul

cetăŃenilor şi identificarea de potenŃiali parteneri în scopul colaborării interne,
internaŃionale în domeniul minorităŃilor şi schimbului de bune practici.
Tot în cadrul acestui compartiment se urmărește

consilierea şi îndrumarea

persoanelor aparŃinând minorităŃilor naŃionale care se adresează InstituŃiei Prefectului
JudeŃul MehedinŃi în vederea rezolvării unor probleme legate de: ajutor social,
indemnizaŃii somaj, autorizaŃii, acte de stare civilă, etc;
Realizarea anchetelor economice
Au fost realizate trimestrial anchete economice conform eşantionului şi a
formularului transmis de Ministerul Economiei – Comisia NaŃională de Prognoză pentru
un eşantion de 4 societăŃi comerciale selectate din JudeŃul MehedinŃi :
- Sucursala Hidrocentrale PorŃile de Fier
- S.C. Meva SA;
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- RAAN SA;
- S.C. FORSEV SA;
În anul 2014 s-a dispus prin Ordinul Prefectului nr.16 /31.01.2014 comisia de
verificare a distribuŃiei, consumului și facturarea energiei termice către populaŃie în
Drobeta Turnu Severin .
Aceasta comisie a fost constituită în urma numeroaselor sesizări primite de
prefectul judeŃului, precum și a situaŃiei în care se aflau locuitorii Municipiului Drobeta
Turnu Severin de a li se marii preŃul la Gcal și sistarea agentului termic de către
distribuitorul energiei termice - RAAN Turnu Severin.
Comisia și-a desfăşurat activitatea in perioada 01-14 februarie 2014 prin acŃiuni
de control încrucişat: la sediul RAAN, platforma Romag–Termo, asociaŃiile de
propietari, puncte termice.
Concluziile raportului au fost prezentate într-un raport amplu si s-au dispus o serie
de măsuri de realizat de către Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin și
societatea RAAN Turnu Severin.

Serviciul Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Financiar Contabilitate
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI

OPORTUNITĂłI

- angajaŃi dedicaŃi;
- posibilitatea creării unui mixt : experienŃă
plus tinereŃe;
- diversificarea şi redimensionarea
activităŃilor ce pot fi acoperite cu
personalul serviciuluii;
- capacitate optimă şi profesionistă de
răspuns situaŃiilor generate;
- susŃinera deplină a conducerii în
implementarea acestor activităŃi;
- colectiv specializat şi unit în cazul
apariŃiei unei probleme ce atinge mai
multe domenii de activitate;
- colaborare eficientă cu instituŃiile
colaboratoare;
PUNCTE SLABE
- resurse financiare insuficiente pentru
asigurarea bazei logistice necesara;

- interrelaŃionarea cu toate directiile din cadrul
ministerului si alte prefecturi;
- existenŃa unui climat instutuŃional adecvat
cu celelalte instituŃii colaboratoare prin
Colegiul Prefectural;
- shimburi de experienŃă interne si externe,
ocazionat de simpozioane, întâlniri, etc. pe
probleme specifice serviciului;

AMENINłĂRI
- desele schimbări legislative;
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- necesitatea efectuării anumitor cursuri de
specialitate;
existenŃa unui cadru legal cu multe
lacune, uneori cu neconcordanŃe
semnificative
- reticenta specific umană a colaboratorilor
(deconcentrate şi administraŃii publice
locale) în a prelua şi executa anumite
sarcini;

-desele schimbari la nivelul conducerii
institutiei;
- regândirea si reorganizarea administraŃiei
publice, centrale şi locale;

- reorganizarea teritorială.
- trendul actual de slabire a autorităŃii
înstituŃiei prefectului.

3. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDENłA
PAŞAPOARTELOR SIMPLE MEHEDINłI

3.1 Îndeplinirea atribuŃiilor cuprinse de legislaŃia în vigoare
În cursul anului 2014, activitatea S.P.C.E.E.P.S. MehedinŃi s-a înscris în
contextul general al efortului Ministerului Afacerilor Interne de a respecta
angajamentele asumate de România ca stat membru cu drepturi depline în Uniunea
Europeană , prin eliberarea şi evidenŃa paşapoartelor simple electronice ce conŃin date
biometrice , în vederea aplicării unitare a prevederilor legale în materie .
S.P.C.E.E.P.S. MehedinŃi îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de
organizare şi funcŃionare avizat de conducerea DirecŃiei Generale de Paşapoarte şi
aprobat prin Ordin al Prefectului, care conŃine modul de organizare, competenŃele ,
sarcinile şi responsabilităŃile serviciului .
În perioada de referinta , intreaga activitate a S.P.C.E.E.P.S. MehedinŃi s-a desfăşurat
în cadrul InstituŃiei Prefectului JudeŃului MehedinŃi în baza actelor normative care
reglementează funcŃionarea

acesteia, respectiv

art.1, alin.(1) din

OrdonanŃa

Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea serviciilor
publice comunitare pentru eliberarea şi evidenŃa paşapoartelor simple, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr 362/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr.1693/2004 privind modul de organizare şi
funcŃionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenŃa paşapoartelor
simple, a Legii nr. 340/2004 privind Prefectul şi InstituŃia Prefectului şi Hotărârii de
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Guvern nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind
Prefectul şi atribuțiile Prefectului .
S.P.C.E.E.P.S. MehedinŃi pune la dispoziŃia publicului 2 ghişee de preluare a
datelor pentru cereri de paşapoarte simple temporare şi electronice, un ghiseu de
eliberari şi informaŃii, acest fapt conducând la o deservire promptă a publicului, în
condiŃiile păstrării confidenŃialităŃii.
De asemenea, acŃiunile întreprinse în cadrul serviciului s-au desfasurat în baza
planurilor de muncă intocmite trimestrial de conducerea serviciului în conformitate cu
actualele reglementări legislative în domeniu şi aprobate de conducerea Institutiei
Prefectului Judetului MehedinŃi .
S-a asigurat la nivelul serviciului un climat de muncă adecvat, pentru ca activitatea să
se desfăşoare în strictă conformitate cu normele şi dispoziŃiile legale în vigoare , şi s-a
urmărit realizarea obiectivelor ce derivă din legislaŃia specifica , precum şi din :
 Programul de Guvernare pentru perioada 2013-2016, aprobat prin Hotărârea

Parlamentului României nr. 45/21.12.2012

pentru acordarea încrederii

Guvernului;
 Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaŃii a cetăŃenilor români în
străinătate , modificată prin OUG nr 207/04.12.2008 completată prin Legea 175
din august 2013, şi a H.G. 94/2006 privind Normele metodologice de aplicare a
acesteia , modificata prin HG 922/12.08.2009 cu modificările şi completările
ulterioare;
 ConcepŃia integrată de pregătire a personalului instituŃiilor / structurilor
implicate în procesul de aderare a României la spaŃiul Schengen;
 Planul

sectorial

de

acŃiune

pentru

implementarea

Strategiei

naŃionale

anticorupŃie pe perioada 2012-2015.
Activitatea de emitere a paşapoartelor simple temporare şi simple electronice a
implicat de asemenea :
 actualizarea permanentă a bazelor de date , referitor la măsurile de limitare a
exercitarii dreptului la libera circulaŃie a cetaŃenilor români în strainătate , pe
baza documentaŃiei primite de la DirecŃia Generală de Paşapoarte şi a
instituŃiilor competente;
 arhivarea documentelor conŃinute în mapele personale ale solicitanŃilor care
depun cereri de eliberare a paşapoartelor.
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În baza Dispozitiei Directorului General al D.G.P., soluŃionarea cererilor pentru
eliberarea paşapoartelor simple temporare s-a realizat în termen de 2 ore , iar
paşaportul simplu electronic se emite în 14 zile calendaristice .
Continuând buna tradiŃie stabilită de serviciul nostru , conform Protocoalelor de
colaborare încheiate la nivelul instituŃiilor, Şcoala de perfecŃionare a personalului
poliŃiei de frontieră Drobeta Turnu Severin a desfăşurat pentru cursanŃi activităŃi de
vizită şi instruire privind emiterea şi eliberarea paşapoartelor .
Ca urmare a documentației intocmite de şeful serviciului, s-a prelungit pentru 5
ani, prin act adiŃional, Protocolul dintre Consiliul JudeŃean MehedinŃi şi InstituŃia
Prefectului privind cedarea dreptului de folosinŃă a spaŃiilor în care se desfăşoară
activitatea serviciului.
Conform precizărilor legislative, s-au completat declaraŃiile de avere şi interese de
către toŃi lucrătorii, iar informaŃiile au fost afişate si pe pagina web a serviciului.
Începând cu data de 23.06.2014 s-a implementat opŃiunea de livrare a paşaportului la
domiciliul solicitantului prin serviciu de curierat rapid.
În luna iulie a acestui an s-a trecut la eliberarea unei noi generaŃii de paşapoarte
temporare, care conferă, prin componetele grafice ale hârtie de securitate şi foliei
holografice aplicate, elemente de securitate suplimentare documentului de călătorie.
În cursul lunii decembrie serviciul nostru a început utilizarea unui noi complet de
tipărire a pașapoartelor temporare, noile echipamente care au intrat în dotare
asigurând o calitate crescută documentelor de călătorie .
Potrivit Ordinul Ministrului pentru aprobarea cerinŃelor minime INFOSEC pentru
Sistemele Informatice şi de ComunicaŃii din Ministerul Afacerilor Interne , pentru un
calculator care prelucrează informaŃii secret de serviciu a fost elaborată documentaŃia
de acreditare şi s-a obŃinut avizul de utilizare .
Prin Hotărâre de Guvern, taxa de eliberare a paşaportului a scăzut de la 32 lei la 22
lei.
Cadrele serviciului au participat

la întrunirile Comisiei de protecŃie a mediului şi

ecologie, constituite la nivelul InstituŃiei Prefectului JudeŃului MehedinŃi .
Procedurile de lucru privind protecția datelor cu caracter personal în procesul de
emitere a pașaportului au fost actualizate și a fost obținut avizul A.N.S.P.D.C.P., fiind
apoi prelucrate și aplicate în întreaga activitate .
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3.2. Principalii indicatori specifici realizaŃi la nivelul SPCEEPS MehedinŃi
Prin cele două ghișee puse la dispoziția cetățenilor de serviciul nostru au fost
depuse în cursul anului 2014 un număr de 7803 cereri de eliberare a paşapoarte
simple temporare şi electronice, ca urmare a acestora emițându-se un număr de 4113
paşapoarte simple temporare şi 3690 paşapoarte electronice.
Comparativ cu activitatea desfășurată în anul 2013, se constată o creștere cu 6
% la pașapoartele temporare și de 18 % la pașapoartele electronice.
Cereri de eliberare pasapoarte depuse la ghiseu
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Un număr de 745 persoane cu domiciliul pe raza judeŃului MehedinŃi au depus
cereri de eliberare a paşapoartelor electronice la sediul din strainătate al ambasadelor
şi consulatelor României, iar dupa verificările efectuate la nivelul DirecŃiei Generale de
Paşapoarte şi la nivelul serviciului s-a luat decizia de aprobare sau respingere a cererii.
Pentru aceste persoane s-au făcut verificări în evidenŃele serviciului, menŃiuni
operative şi s-au aprobat cererile, paşapoartele emise urmând a fi trimise în Ńara unde
solicitanŃii au cerut eliberarea paşapoartelor .
Din totalul de cereri depuse, 353 cereri au fost preluate pentru persoane având
domiciliul în alte judeŃe, documetaŃia fiind înaintată către judeŃul de domiciliu.
Din totalul de paşapoarte solicitate, 75 au fost pentru cetăŃeni români cu domiciliul în
strainătăte care au depus cerere de eliberare paşaport temporar şi electronic CRDS la
ghişeu şi 136 pentru cetăŃeni români cu domiciliul în strainătate care au depus cerere
de eliberare paşaport electronic CRDS la sediul din strainătate al ambasadelor şi
consulatelor României.
O pondere importantă în numărul de cereri o constituie solicitarea de eliberare
a paşapoartelor pentru minori, verificările necesare acestui tip de cereri fiind minuŃios
efectuate.
Au fost transmise adrese de informare către DirecŃia JudeŃenă de EvidenŃă a
Persoanelor cu privire la 120 de persoanele care au dobândit pentru prima dată
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statutul de cetăŃean român cu domiciliul în străinătate ca urmare a emiterii
paşapoartelor simple cu menŃionarea domiciliului în străinătate de către serviciul
nostru precum și prin emiterea în regim de urgență a pașapoartelor temporare CRDS
de către ambasade, în vederea efectuării menŃiunilor corespunzătoare în bazele de
date ale evidenŃei populaŃiei .
Din total paşapoartelor emise au fost înmânate titularilor la ghişeu 4063
paşapoarte simple temporare şi 2772 paşapoarte electronice , un nunăr de 28 de
pașapoarte fiind trimise prin intermediul firmei de curierat, la solicitarea expresă a
beneficiarilor.
Dinamica numărului de pașapoarte eliberate la ghișeu este prezentată în figura
următoare :
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Au fost înregistrate un număr de 40 restabiliri de domiciliu în România,
solicitate de persoane care anterior au fost cetăŃeni romani cu domiciul în strainătăte.
OpŃiunea de livrare prin curier la domiciliu a paşaportului electronic a fost
folosita de un număr de 28 de solicitanŃi, iar monitorizarea acestei activităŃi a
evidenŃiat un grad mare de mulŃumire a celor care au folosit acest serviciu.
Pentru

a

preîntâmpina

disfuncŃionalităŃiile

programul de preluare a datelor offline, care a fost

sistemului

este

implementat

utilizat ca şi soluŃie în cazul

întreruperilor de comunicaŃie.
La solicitarea Serviciilor Locale de EvidenŃă a Persoanei s-au făcut verificări în
evidenŃele manuale şi electronice, active şi pasive, pentru 546 persoane, în vederea
clarificării statutului acestora şi punerii în legalitate pe linie de evidenŃă a persoanei.
Pentru 116 minori născuŃi în străinătate care nu figurau în baza de date a
evidenŃei populaŃiei au fost comunicate datele de identificare către Directia Publică
Comunitară de EvidenŃă a Persoanelor MehedinŃi.
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În scopul menŃinerii coerenŃei bazelor de date, la solicitarea DirecŃiei Generale de
Paşapoarte s-au facut verificări la mapele personale şi în evidenŃa manuală pentru
persoane care figurau deŃinătoare a două documente de călătorie şi, în urma analizei
efectuate s-a reglementat situaŃia acestora.
În urma solicitărilor telefonice primite din partea structurilor M.A.I. s-au făcut în
această perioadă 262 de verificări în baza de date manuală şi electronică , precum şi
scanări de documente aflate în mapele personale .

Constatarea abaterilor la regimul paşapoartelor
În perioada de referinŃă au fost declarate pierdute , furate sau deteriorate un număr
de 429 paşapoarte , fiind sancŃionate contravenŃional un număr de 115 persoane cu
amenzi în valoare de 3740 lei, pentru pierderea sau deteriorarea paşapoartelor aflate
în termen de valabilitate.
A fost întocmită o lucrare penală pentru o persoană pentru săvârșirea infracțiunii de
fals privind identitatea și fals în declarații, documentația fiind înaintată la IPJ Mhedinți
în vederea continuării cercetărilor, conform protocolului încheiat între cele două
instituții.

3.3. ActivităŃi pe linie de restricŃii
Un volum însemnat de muncă a fost depus în perioada analizată pentru
implementarea în baza de date a comunicărilor persoanelor returnate şi luarea
măsurilor legale faŃă de persoanele împotriva cărora instituŃiile abilitate ale statului ,
instanŃe judecătoreşti , parchete şi alte instituŃii au dispus măsuri de limitare

sau

suspendare a dreptului la liberă circulaŃie, în conformitate cu prevederile normelor
legale în vigoare.
În acest sens au fost implementate în baza de date 3277 observaŃii .
Conform situaŃiei statistice din perioada analizată, s-au primit un număr de 373
comunicări de la instanŃele judecătoreşti, pentru un număr de 228 persoane a fost
luată de către organele abilitate măsura suspendării dreptului la libera circulaŃie în
străinătate.
Din total de 228 persoane pentru care a fost luată masura suspendarii dreptului la
libera circulatie , 66 sunt nedeŃinători de paşaport , 90 persoane au paşapoarte
expirate, iar un număr de 72 persoane deŃin paşapoarte valabile. Cadrele
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compartimentului restricŃii au efectuat demersurile necesare de punere în aplicare a
măsurilor pentru un număr de 71 persoane, reuşindu-se retragerea unui număr de
39 paşapoarte , pentru 25 persoane întocmindu-se procese verbale de constatare a
lipsei de la domiciliu, şi lăsându-le invitaŃie în sensul de a se prezenta la sediul
serviciului în vederea predării paşaportului.
Directia Generala de Paşapoarte a trimis comunicări primite din partea Ambasadelor
româneşti în strainătate şi a organelor abilitate privind decesul unui număr de 15
persoane , 5 comunicari de expulzare de pe teritoriul altor state, 7 accidentați /
internați în spital şi a unui număr de 205 arestaŃi, pentru care s-au întreprins cu
maximă operativitate măsuri de înştiinŃare a membrilor familiilor acestora.

3.4. ActivităŃi de pregătire profesională
În baza instrucțiunilor nr.36/2002 privind pregătirea continuă a personalului
M.A.I. și Ordinul M.A.I. nr 154/2004 privind activitatea de educație fizică și sport în
M.A.I., s-au desfășurat activități de pregătire

având ca scop sprijinirea realizării

misiunilor și obiectivelor instituției . Pregătirea continuă a personalului s-a organizat și
desfășurat conform

„Planului de pregatire continuă pe anul 2014", care include

pregătirea de specialitate , tragerile cu armamentul și educația fizică .
Pregătirea de specialitate, având ca scop informarea generală, actualizarea
cunoștințelor și deprinderilor profesionale și dobândirea unora noi, achiziționarea unor
cunoștințe interdisciplinare și educația civică a personalului, a cuprins teme de
pregătire specifice , pregătire prin discipline de sprijin și generală, structurate pe linii
de muncă, cu termene, ce corespunde planului cadru elaborat de DirecŃia Generală de
Paşapoarte și rezultate din analiza făcută la nivelul colectivului .
În perioada octombrie-noiembrie a avut loc activitatea de testare prin verificarea
pregătirii de specialitate, la educație fizică și la tragerile cu armementul. Rezultatele
testărilor au fost înaintate către direcția Generală de Pașapoarte, și rezultatele au fost
înscrise în evaluările anuale ale personalului .
Conform DispoziŃie Directorului General privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea
formării profesionale a personalului în domeniul Schengen au fost dezbătute teme
trimestriale de pregatire în acest domeniu.
În perioada februarie – decembrie , subcomisar de poliŃie Breazu Bogdan Ciprian a
fost împuternicit în funcŃia de şef serviciu.
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Cu ocazia Zilei Politiei Romane a fost înaintat la gradul de agent şef principal de poliŃie
Mitelbrun PetruŃ .
Din cadrul colectivului, cu ocazia zilei de 1 Decembrie au fost înaintate la gradulul de
subcomisar Breazu Bogdan Ciprian, la gradul de agent șef adjunct Nicolăescu
Gheorghe Viorel și agent șef adjunct Stanciu Georgia Luminința.
Conform graficului stabilit de către DirecŃia Generală de Paşapoarte, a avut loc
testarea psihologică a lucrătorilor care au dreptul să conducă maşina de serviciu,
efectuată de personalul de specialitate din cadrul D.G.P.
La nivelul serviciului s-au actualizat procedurile de lucru şi au fost reprelucrate
anumite prevederi legislative în materie.

3.4.1. Pregătirea de specialitate
Obiectivele pregătirii de specialitate în perioada de referință au vizat în principal:
− actualizarea , completarea cunoştinŃelor şi perfecŃionarea deprinderilor necesare
îndeplinirii atribuŃiilor funcŃionale;
− dezvoltarea cunoştinŃelor şi competenŃelor manageriale a ofiŃerilor cu funcŃii de
conducere, precum şi a celor identificaŃi ca având

potenŃial de dezvoltare

profesională;
− informarea generală a personalului în domeniul de activitate.
Lunar s-a asigurat întocmirea şi dezbaterea temelor de pregatire profesională cu intreg
efectivul serviciului , fiind cuprinse activităŃi specifice fiecarei linii de muncă.
La activitatile de pregatire continuă a participat tot personalul prezent al serviciului ,
iar pentru domeniul informatic s-au asigurat teme specifice .
În scopul prevenirii inducerii în eroare a lucrătorilor de evidenŃă a persoanelor şi
paşapoarte, ca urmare a activităŃilor infracŃionale a elementelor antisociale, este
necesar să se acorde o atenŃie deosebită verificării autenticităŃii documentelor
prezentate.

3.4.2. Activitatea de educaŃie fizică
În conformitate cu Planul anual de educaŃie fizică, activitatea s-a desfăşurat pe
baza planului tematic, câte 4 ore săptămânal, în fiecare zi de miercuri şi vineri,
începând cu ora 14.
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Locul de desfăşurare al activităŃilor sportive a fost stabilit de comun acord cu
conducerea DirecŃiei JudeŃene de Sport MehedinŃi pe stadionul de lângă bazinul
olimpic sau sala de sport DPIR.
Acest program nu a putut fi respectat în totalitate , datorită lipsei de personal
pe fluxul tehnologic de confectionare a paşapoartelor , aspect ce a impus uneori
prelungirea acestor activităŃilor şi pe parcursul timpului destinat acestuia.

3.4.3. Activitatea de tragere cu armamentul din dotare
ŞedinŃele planificate de trageri cu armamentul nu au putut fi executate conform
planului de pregătire continuă datorită lipsei de muniŃie, fiind executată doar şedinŃa
de evaluare anuală a personalului.

3.5.Respectarea termenelor pentru lucrările repartizate şi modul de
urmărire al acestor termene
Încadrarea în termenele planificate a întregii activităŃi desfaşurate la nivelul
serviciului a constituit un indicator de bază, aflat permanent în atenŃia conducerii
serviciului şi a personalului din subordine.
Pe linie de secretariat au fost soluŃionate la termenele planificate un număr de
525 lucrări cu caracter general, 16 lucrări cu caracter "secret de serviciu" şi 2056
lucrări la Legea 677/2001.
In anul 2014 a fost înregistrată la nivelul serviciului 2 petiŃii, la care s-a răspuns
de către SPCEEPS în termenul legal.
Au fost eliberate un număr de 420 adeverinŃe pentru cetaŃeni din care să
rezulte instituirea sau neinstituirea unei măsuri de limitare a exercitării dreptului la
libera circulaŃie în străinătate, fiindu-le necesare la angajare în strainătăte sau în
vederea obținerii de vize la misiunile diplomatice.

3.6. Probleme de disciplină internă
Pe linie de disciplină, întreaga perioadă analizată a avut drept prioritate sarcinile
din „Planul de măsuri privind combaterea birocraŃiei în activitatea de relaŃii cu
publicul”, respectarea prevederilor „Planului de prevenire şi combaterea corupŃiei în
rândul efectivelor SPCEEPS MehedinŃi”.
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3.7.Principalele probleme care au apărut în desfăşurarea corespunzătoare a
activităŃii profesionale
Trecerea la sistemul de emitere a paşapoartelor simple electronice şi temporare
a accentuat activitatea de arhivare electronică a documentelor, în paralel cu preluarea
cererilor de emitere a documentelor de călătorie. Aceasta presupune înregistrarea în
sistem electronic a documentelor existente în mapele personale a solicitanŃilor de
paşapoarte.
Cele mai importante activităŃi efectuate pe linie de arhivă s-au referit la :
٠ verificările telefonice la solicitarea serviciilor publice comunitare;
٠ verificările în evidenŃa centrală şi în fondul arhivistic, furnizarea datelor în
condiŃiile legii, la solicitarea unor structuri din M.A.I., M.A.E., S.I.E., S.R.I.,
M.Ap.N. sau a altor organe ale administraŃiei publice, persoane juridice sau
fizice, în limitele competenŃelor;
٠ arhivarea documentelor, punerea la dispoziŃia personalului DirecŃiei Generale a
dosarelor necesare rezolvării sarcinilor de serviciu;
٠ punerea la dispoziŃie, pentru studiu, a dosarelor personale de paşapoarte la
solicitările adresate instituŃiei noastre conform O.U.G nr. 24/2008 privind
accesul la propriul dosar şi deconspirarea SecurităŃii, cu

respectarea

prevederilor legale.
Probleme deosebite apar frecvent la preluarea datelor persoanelor cu acte de stare
civilă transcrise sau înscrise, la care serviciile de stare civilă nu fac o corelare între
documentele româneşti ale familiei şi cele emise în străinătate, privind folosirea
semnelor diacritice.
La solicitarea Serviciilor Locale de EvidenŃă a Persoanei s-au făcut verificări

în

evidenŃele manuale şi electronice, active şi pasive, pentru 546 persoane, în vederea
clarificării statutului acestora şi punerii în legalitate pe linie de evidenŃă a persoanei.
Pentru 116 minori care nu figurau în baza de date a evidenŃei populaŃiei au fost
comunicate către Directia Publică Comunitară de EvidenŃă a Persoanelor MehedinŃi
datele de identificare.
Pentru persoanele care au solicitat la C.N.S.A.S. studierea documentelor aflate la
dosarul personal au fost scanate şi înaintat documentele solicitate la D.G.P.
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3.8. PriorităŃi şi obiective strategice pe trimestrul i 2015
Prin transpunerea în practică a sarcinilor şi măsurilor stabilite conform planurilor
întocmite şi aprobate pe fiecare linie de muncă, exprimăm convingerea că vom reuşi
atingerea de parametri superiori la toŃi indicatorii de performanŃă, asigurând totodată
creşterea calităŃii serviciilor prestate şi îmbunăŃirea imaginii instituŃiei.
Pentru îmbunătăŃirea indicatorilor obținuŃi, se va urmări:
٠ executarea la termen şi de calitate a serviciilor;
٠ planificarea judicioasă a personalului implicat în procesul de preluare a
cererilor;
٠ îndeplinirea măsurilor stabilite prin programul de combatere a birocraŃiei în
activitatile de relaŃii cu publicul şi respectarea principiilor şi a regulilor
specifice „Codului de etică şi deontologie a poliŃistului”, modificat şi actualizat
prin Hotararea nr 991/25.08.2005;
٠ punerea în aplicare a măsurilor stabilite prin Planul de acŃiune pentru

prevenirea corupŃiei în rândul personalului DirecŃiei Generale de Paşapoarte
şi al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenŃa paşapoartelor
simple;
٠ verificarea şi actualizarea planurilor de cooperare cu structurile MAI;
٠ continuarea colaborării cu instituŃiile publice conform protocoalelor existente,
privind realizarea activităŃilor specifice comune pe linia folosirii documentelor
de călătorie;
٠ perfecŃionarea pregătirii profesionale prin organizarea dezbaterii temelor de
pregătire continuă planificate;
٠ prelucrarea cu intreg colectivul a temelor de pregatire în domeniul Schengen;
Trecerea la sistemul de emitere a paşapoartelor simple electronice şi temporare a
accentuat activitatea de arhivare electronică a documentelor. Având în vedere acest
aspect, precum şi existenŃa la nivelul serviciului nostru a unui spaŃiu amenajat
necorespunzător pentru păstrarea, conservarea şi securitatea documentelor în arhivă,
conform OMAI 650/2005, este imperios necesar ca în perioada imediat următoare, să
identificăm cu ajutorul conducerii InstituŃiei Prefectului modalităŃilor de:
-

refacerea instalatiei electrice existente în spaŃiul arhivei operative a serviciului;
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-

identificarea unui alt spaŃiu de depozitare, care să îndeplinească condiŃiile
minime de siguranŃă a materialului arhivistic neoperativ conform normelor în
vigoare.

Pentru imbunătăŃirea indicatorilor obtinuŃi , propunem urmatoarele măsuri:


Elaborarea și prelucrarea temelor de pregătire cuprinse în planul de
pregătire continuă a personalului

Termen: conform Planului de pregătire continuă;
Execută: toate cadrele serviciului;
Răspunde: şeful serviciului


Planificarea judicioasă a personalului implicat in procesul de preluare
cereri.

Termen: Conform planificării;
Execută: şeful serviciului;


Executarea la termen şi de calitate a serviciilor stabilite prin planul de
muncă pe trimestrul I 2015

Termen: conform planificarii;
Execută: toate cadrele serviciului;
Răspunde: şeful serviciului.


Planificarea personalului pentru participarea la cursuri privind prelucrarea
datelor cu caracter personal;

Termen: perioada de desfăşurare a cursurilor
Execută: şeful serviciului;


Desfasurarea activităŃii de arhivare electronica ;

Termen: permanent;
Execută: cadrele desemnate;
Răspunde: şeful serviciului;


Îndeplinirea măsurilor stabilite prin programul de combatere a birocraŃiei în
activităŃile de relaŃii cu publicul şi respectarea principiile şi a regulilor
specifice „Codului de etică şi deontologie a poliŃistului” , modificat şi
actualizat prin Hotararea nr 991/25.08.2005.

Termen: Conform planului de muncă pe trimestrul I 2015;Executa : toate cadrele
serviciului;
Răspunde: şeful serviciului;
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Punerea în aplicare a măsurilor stabilite prin Planul de acŃiune pentru
prevenirea corupŃiei

în rândul

personalului DirecŃiei

Generale de

Paşapoarte şi al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenŃa
paşapoartelor simple;
Termen: Conform planului de muncă pe trimestrul I 2015;
Executa : şeful serviciului;


Prelucrarea cu întreg colectivul a temelor de pregatire în domeniul
Schengen , transmise de catre DirecŃia Generală de Paşapoarte

Termen: Conform planului de muncă pe trimestrul I 2015
Execută: toate cadrele serviciului;
Răspunde: formator Schengen, şeful serviciului;


Continuarea colaborării cu instituŃiile publice conform protocoalelor
existente , privind realizarea activităŃilor specifice comune pe linia folosirii
documentelor de călătorie .

Termen: Conform planului de muncă pe trimestrul I 2015
Execută: toate cadrele serviciului;
Răspunde: şeful serviciului;


MenŃinerea contactului prin corespondenŃă cu Directia Publică JudeŃeană
de EvidenŃă a Persoanelor privind actualizarea bazelor de date referitoare
la domiciliul , evidenŃă si starea civilă a personelor aflate in zona de
competenŃă .

Termen: permanent;
Execută: cadrele desemnate;
Răspunde: şeful serviciului;


Participarea la proiectul "Consolidarea capacităŃii administrative a DirecŃiei

Generale de Paşapoarte prin implementarea sistemului integrat de arhivă
electronică, management al documentelor şi îmbunătăŃirea calităŃii
serviciilor ";
Termen: perioada de desfăşurare a proiectului;
Execută: cadrele desemnate;
Raspunde: şeful serviciului;
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Desfăşurarea de demersuri pe lângă factorii de decizie în vederea
remedierii problemelor existente la instalaŃia electrică a serviciului

şi

identificarea unui alt spaŃiu de depozitare pentru arhiva neoperativă .
Termen: trimestrul I 2015;
Execută: şeful serviciului.

4. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR
În această perioadă activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul InstituŃiei Prefectului - JudeŃul
MehedinŃi s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legislaŃiei în vigoare şi cu
respectarea strictă a reglementărilor în domeniu.
La nivel local, activitatea s-a desfăşurat în baza Planurilor de activităŃi trimestriale,
întocmite la nivelul serviciului şi a notelor de sarcini lunare întocmite la nivelul
compartimentelor de profil şi sub directa îndrumare a conducerii InstituŃiei Prefectului.
O atenție deosebită a fost acordată relației cu mass-media, materializata în
realizarea a 27 interviuri acordate reporterilor posturilor de televiziuni locale și în
publicarea a unui număr de 14 articole în presa locală.
În cadrul serviciului funcționeaza un număr de trei compartimente, după cum
urmează: Compartimentul Regim Permise de Conducere si Examinari, Compartimentul
Inmatriculari si Evidenta Vehicule Rutiere si Compartimentul Informatic.
În perioada analizată au fost examinați la proba teoretică în vederea obținerii
permisului de conducere sau pentru adăugarea unor noi categorii un număr de 10.269
candidați ( 11.911 in anul 2013).
Dintre aceștia au promovat proba un număr de 5309 candidati, rezultând un procent
de promovabilitate la această probă de 51,69 % (fata de 50,44 % in 2013).
În cadrul probei practice au fost examinați un număr 4946 candidați, fiind
declarați admisi un număr de 3474 candidați, cu un procent de promovabilitate la
această probă de 70,23 % (față de 72,53% în aceeași perioadă 2013).
Modalitatea de susținere a probei practice a fost stabilită prin Ordin al Prefectului,
precum și prin Procedura de lucru întocmită la nivelul serviciului.
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În cadrul probei practice au fost examinați un număr de 4946 candidați,
fiind declarați admiși un număr de 3474 candidați, cu un procent de promovabilitate la
această probă de 70,23 % (față de 72,53% în aceeași perioadă a anului 2013).
Modalitatea de susținere a probei practice a fost stabilită prin Ordin al Prefectului,
precum și prin Procedura de lucru întocmită la nivelul serviciului.
Un indicator important al activității pe aceasta linie de muncă l-a constituit și
activitatea de primire a dosarelor în vederea preschimbării permiselor de conducere
pentru diferite motive, în perioada analizată fiind introduse date pentru editarea unui
număr de 3105 permise de conducere.
La data de 31.12.2014 judeŃul nostru înregistra un număr de 93.641 posesori de
permise de conducere.
Au fost preschimbate un număr de 106 permise de conducere eliberate de autoritățile
altor state cu documente similare românești (84 în anul 2013).
În această perioadă, cu ocazia primirii de la D.R.P.C.I.V. a unor permise de conducere
preschimbate în străinătate, verificării valabilității permiselor straine depuse pentru
preschimbare sau a unor permise românești reținute în străinătate, au fost întocmite
documente de constatare în 8 astfel de cazuri, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor
prevăzute și pedepsite de art. 292 C.P. (art. 326 N.C.P.). Documentele au fost
înaintate Parchetului de pe lângă Judecatoria Drobeta Turnu-Severin pentru
continuarea cercetărilor.
Au fost efectuate 6780 operațiuni de înmatriculare permanenŃă (față de 8115 în
anul 2013), s-au operat 4559 radieri din circulație (4480 în anul 2013), și au fost
atribuite 6447 autorizații provizorii (5875 în 2013).
La data de 30.12.2014 parcul auto al județului nostru numără 69.349 vehicule
Lucrătorii compartimentului Informatic au asigurat îndeplinirea funcțiilor
sistemului informatic ale serviciului prin derularea activităților privind gestionarea,
ținerea în actualitate și administrare tehnică a bazelor de date și imagini ale
posesorilor de permise de conducere și deținătorilor de vehicule, întreținerea și
actualizarea

nomenclatoarelor

de

interes

general,

producerea

și

eliberarea

documentelor specifice. De asemenea s-a colaborat cu specialiștii structurilor
informatice, interconectate la bazele de date comune ale M.A.I., în vederea asigurării
utilizarii datelor în conformitate cu prevederile legale, iar inginerul de sistem a efectuat
modificări și actualizări pe pagina de internet www.prefecturamehedinti.ro și prin
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dispoziția șefului serviciului a participat la examinarea teoretică a candidaților pentru
obținerea permisului de conducere.
În perioada analizată, cadrele compartimentului Informatic au implementat date
pentru eliberarea unui numar de 3105 permise de conducere și 6780 certificate de
înmatriculare, fiind rebutate un numar de 22 permise de conducere și 68 de certificate
de înmatriculare.
De asemenea, în cadrul serviciului și-a desfășurat activitatea și un agent casier
de la Atelierul de confecționat plăci cu numere de înmatriculare, subordonat
D.R.P.C.I.V., respectiv ap. Tuică Larisa, aceasta efectuând activități specifice privind
eliberarea documentelor și secretariat.
Un volum important de munca l-a constituit și soluŃionarea lucrărilor primite în
cadrul serviciului nostru.
Astfel, în perioada analizată în evidențele serviciului au fost înregistrate un
număr de 481 lucrări generale, toate fiind soluționate în termen.
Pe linia Legii nr. 677/2001, au fost înregistrate un număr de 1931 lucrări, au
fost soluționate 1919, în prezent fiind în evidență un număr de 12 lucrări
nesoluționate, toate în termenul legal de soluționare.
De asemenea, în această perioadă au fost înregistrate 985 petiții ale cetățenilor, fiind
soluționate 965, iar 20 au rămas în lucru.
Problemele care nu au putut fi rezolvate de lucrători la ghișeu au fost soluționate cu
ocazia primirii în audiență de către șeful serviciului.
În perioada analizată, lucrătorii serviciului au manifestat exigența dar și
solicitudine în deservirea publicului atât la birourile de lucru cu publicul cât și la
activitatea de examinare, astfel că nu s-au înregistrat abateri majore ale cadrelor
noastre si n-au fost formulate plângeri din partea cetațenilor.
Pentru prevenirea producerii unor nereguli în activitatea serviciului, s-a stabilit
ca, atât șeful serviciului cât și șefii de compartimente să efectueze controale asupra
activității desfășurate de lucrătorii compartimentelor, pe baza de grafic, controale care
să se materializeze în rapoarte cu neregulile constatate și propuneri pentru remedierea
acestora și eventuale sancțiuni.
În perioada analizată, s-a întrunit Comisia de siguranță rutieră la nivelul
Instituției Prefectului Județul Mehedinți, fiind organizate ședințele aferente trimestrelor
I, II, III și IV ședințe în care au fost prezentate și dezbătute aspecte care au vizat
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strict pregătirea și examinarea persoanelor în vederea obținerii permisului de
conducere.
În cadrul serviciului nostru au fost constatate neajunsuri în ceea ce privește
tehnica de calcul și aplicațiile informatice. Pentru remedierea acestora, propunem:
-

efectuarea demersurilor pentru înnoirea tehnicii de calcul (monitoare, stații de
lucru);

-

modificarea aplicațiilor informatice privind preluarea imaginilor;

-

continuarea demersurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante existente în cadrul
Compartimentului Înmatriculare și Evidență Vehicule Rutiere având în vedere
complexitatea activităților desfășurate pe aceasta linie de muncă.

5. ALTE DOMENII
5.1 SituaŃii de Urgentă, SiguranŃă și Ordine Publică
5.1.1 SituaŃii de Urgență
ActivităŃile desfăşurate în domeniul situaŃiilor de urgenŃă, în cursul anului 2014,
au constat în:
-

analiza activităŃilor Comitetului JudeŃean pentru SituaŃii de UrgenŃă

MehedinŃi, în cadrul şedinŃelor desfăşurate;
-

analiza modului de gestionare a situaŃiilor de urgenŃă generate de

precipitaŃii sub formă de ploaie şi zăpadă, precum şi cele generate de poluări
accidentale;
-

intervenŃii pentru aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităŃi

de produse şi acordarea ca ajutoare umanitare interne de urgenŃă, cu titlu gratuit, în
sprijinul populaŃiei afectate de inundaŃiile din perioada 12-15 septembrie 2014;
- elaborarea de Proiecte de Hotărâri de Guvern privind alocarea unor sume din
Fondul de IntervenŃie la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în Bugetul de Stat pe anul
2014, pentru Consiliile locale din JudeŃul MehedinŃi, respectiv Consiliul JudeŃean
MehedinŃi, în vederea efectuării lucrărilor de refacere a sistemului rutier, a părŃilor
componente ale drumurilor judeŃene, comunale, săteşti, străzilor, reŃelelor de canale
de gardă, reŃelelor de canalizare pluvială şi menajeră, precum şi sistemul public de
alimentare cu apă şi canalizare distruse de ploile torenŃiale din cursul anului 2014.
- reorganizarea Comitetului JudeŃean pentru SituaŃii de UrgenŃă şi a Grupurilor
de suport tehnic;
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- monitorizarea permanentă a situaŃiei operative şi a stadiului îndeplinirii
hotărârilor adoptate în cadrul Comitetului JudeŃean pentru SituaŃii de UrgenŃă.
În acest sens, au fost analizate un număr de 240 note de evenimente şi un
număr de 308 rapoarte operative şi note informative emise de către Inspectoratul
pentru SituaŃii de UrgenŃă „ Drobeta ” al JudeŃului MehedinŃi.
În urma analizării acestora, cât şi a avertizărilor hidrometeorologice, a fost
convocat Comitetul JudeŃean pentru SituaŃii de UrgenŃă, ori de câte ori a fost cazul.
AcŃiunile întreprinse, măsurile stabilite pentru gestionarea situaŃiilor de urgenŃă
generate de căderi de precipitaŃii, creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale
cotei de atenŃie pe cursurile de apă din judeŃ şi scurgeri de pe versanŃi au fost
analizate în cadrul celor 27 videoconferinŃe

organizate la nivel naŃional, în cadrul

celor 11 şedinŃe extraordinare referitor la măsurile şi acŃiunile necesar a fi întreprinse
pentru gestionarea situaŃiilor de urgenŃă manifestate, precum şi în cadrul celor 2

şedinŃe ordinare.
Secretariatul Tehnic Permanent a asigurat convocarea tuturor membrilor CJSU la
videoconferinŃe şi şedinŃele Comitetului JudeŃean pentru SituaŃii de UrgenŃă.
De asemenea, la nivelul Comitetului JudeŃean pentru SituaŃii de UrgenŃă
MehedinŃi, au fost elaborate a 17 ordine ale prefectului, privind:
- reorganizarea Comitetului JudeŃean pentru SituaŃii de UrgenŃă, reorganizarea
Grupurilor de Suport Tehnic, precum şi aprobarea Regulamentului privind structura
organizatorică, atribuŃiile funcŃionarea şi dotarea comitetului judeŃean;
- constituirea Comisiei mixte de verificare a evenimentului de mediu de pe fluviul
Dunărea, zona km fluvial 933,7 – evacuare platforma S.C. Forserv S.A.;
- organizarea şi desfăşurarea pregătirii în domeniul situaŃiilor de urgenŃă în anul
2014;
- gestionarea situaŃiilor de urgenŃă pentru prevenirea inundaŃiilor ce se pot
produce în urma căderii de precipitaŃii abundente şi incendiilor ce pot izbucni la mirişti,
fond forestier şi vegetaŃia uscată rezultată în urma igienizării terenurilor, curŃilor şi
grădinilor, cursurilor de apă, a rigolelor şi şanŃurilor de evacuare a apei pluviale;
-reorganizarea Comitetului JudeŃean pentru SituaŃii de UrgenŃă, reorganizarea
Grupurilor de Suport Tehnic, precum şi aprobarea Regulamentului privind structura
organizatorică, atribuŃiile funcŃionarea şi dotarea comitetului judeŃean – ordinele
prefectului nr. 119 din 21.05.2014 şi respectiv 84 din 24.04.2014;
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-gestionarea situaŃiilor de urgenŃă generate de fenomene meteorologice
periculoase – vânt puternic, ploi însemnate cantitativ, inundaŃii, descărcări electrice şi
grindină – ordinul prefectului nr. 81 din 24.04.2014;
-gestionarea situaŃiilor de urgenŃă generate de fenomene meteorologice
periculoase – inundaŃii – ordinul prefectului nr. 78 din 19.04.2014.
-repartizarea cantităŃii de 8,00 tone de motorină primită de la AdministraŃia
NaŃională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ordinul prefectului nr. 152 din
12.08.2014);
-modificarea şi completarea Centrului Local de Combatere a Bolilor constituit la
nivelul judeŃului MehedinŃi (ordinul prefectului nr. 161 din 27.08.2014);
-constituirea Comisiei mixte de verificare a pagubelor produse de fenomenele
hidrometeorologice în perioada 15-17 septembrie 2014 (ordinul prefectului nr. 183 din
19.09.2014);
-organizarea Centrului de Conducere şi Coordonare a Evacuării în situaŃii de
urgenŃă, precum şi aprobarea Regulamentului privind structura organizatorică,
atribuŃiile, funcŃionarea şi dotarea centrului (ordinul prefectului nr. 185 din
23.09.2014);
-repartizarea produselor alimentare şi nealimentare primite de la AdministraŃia
NaŃională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu excepŃia motorinei (ordinul
prefectului nr.181 din 17.09.2014);
-constituirea Comisiei mixte de verificare a pagubelor produse de fenomenele
hidrometeorologice în perioada 15-17 septembrie 2014, în comunele: Pătulele, Izvorul
Bîrzii, MalovăŃ, Ponoarele şi Izverna (ordinul prefectului nr. 187 din 23.09.2014) .
-constituirea comisiei de recepŃie a construcŃiilor uşoare din elemente modulate
pentru cazarea familiilor sinistrate din comuna EşelniŃa, primite de la AdministraŃia
NaŃională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
-constituirea comisiei mixte de verificare a stării drumului judeŃean DJ 607 C,
tronson drum naŃional DN 6 – IloviŃa, judeŃul MehedinŃi (ordinul prefectului nr. 257 din
11.12.2014);
-constituirea comisiei mixte de verificare a stării rampelor podului de pe drumul
judeŃean DJ 606 C, tronson łînŃaru – Buiceşti, judeŃul MehedinŃi (ordinul prefectului
nr. 268 din 12.12.2014);
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-constituirea grupului de lucru judeŃean pentru elaborarea Registrului de
capabilităŃi, Registrului de lucru pentru SituaŃii de UrgenŃă, reexaminarea procedurilor
de intervenŃie şi a hărŃilor de riscuri la nivelul judeŃului MehedinŃi (ordinul prefectului
nr. 277 din 18.12.2014).
A fost reanalizată organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă,
reactualizate structurile cu atribuŃiuni de apărare împotriva incendiilor, reanalizate
planurile de evacuare în caz de incendiu, stabilite atribuŃiunile pe linia situaŃiilor de
urgenŃă (atât cele ale conducătorilor locurilor de muncă cât şi cele ale salariaŃilor),
precum şi modul de efectuare a instruirii pe linia situaŃiilor de urgenŃă (cu întocmirea
tematicilor, materialelor de instruire, respectiv a Planului de intervenŃie în situaŃii de
urgenŃă).
S-au efectuat două exerciŃii de simulare a producerii unui incendiu, verificânduse modul de răspuns în astfel de situaŃii.
Pentru eficientizarea activităŃilor de prevenire şi intervenŃie, la nivelul
Comitetului JudeŃean pentru SituaŃii de UrgenŃă au fost luate o serie de măsuri şi au
fost analizate calamităŃile produse de inundaŃii şi căderi masive de zăpadă,
întocmindu-se rapoarte şi informări ce au fost transmise lunar, săptămânal şi uneori
chiar zilnic la Ministerul Afacerilor Interne.
De asemenea, în situaŃiile care au impus necesitatea, a fost activată Grupa
OperaŃională JudeŃeană pentru gestionarea situaŃiilor de urgenŃă ce ar putea fi
generate de fenomenele meteorologice periculoase specifice sezonului rece.
În cursul anului 2014, căderile masive de precipitaŃii au avut loc în lunile
aprilie, mai, iulie, august şi septembrie şi au produs mari pagube drumurilor judeŃene,
comunale, săteşti, străzilor şi reŃelelor de canalizare.
Pentru pagubele produse în perioadele sus amintite, au fost elaborate 3 (trei)
Proiecte de Hotărâri de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de IntervenŃie
aflat la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în Bugetul de Stat pentru anul 2014, pentru
Consiliile locale din JudeŃul MehedinŃi, respectiv Consiliul JudeŃean MehedinŃi, în
vederea efectuării lucrărilor de refacere a sistemului rutier, a părŃilor componente ale
drumurilor judeŃene, comunale, săteşti, străzilor, reŃelelor de canale de gardă,
reŃelelor de canalizare pluvială şi menajeră, precum şi sistemul public de alimentare cu
apă şi canalizare distruse de ploile torenŃiale în această perioadă.
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Pentru a veni în sprijinul populaŃiei afectate de inundaŃiile din perioada 15-16
septembrie 2014, s-au făcut intervenŃii pentru aprobarea scoaterii de la Rezervele de
Stat a unor cantităŃi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare materiale de
urgenŃă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaŃiei afectate de inundaŃii.
În acest sens, au fost aprobate, acordate şi distribuite următoarele produse:
motorină, construcŃii uşoare din elemente modulate, conserve carne de porc, conserve
pateu de ficat, apă minerală, paturi, cearceafuri de pat, saltele de pat, paturi. Pentru
toate aceste produse a fost întocmit un raport justificativ asupra modului de
distribuire.

5.1.2 SiguranŃa şi ordinea publică
La nivelul JudeŃului MehedinŃi, climatul de ordine şi siguranŃă publică a fost
asigurat de către Inspectoratul de Jandarmi JudeŃean MehedinŃi şi Inspectoratul de
PoliŃie al JudeŃului MehedinŃi.
În vederea asigurării unui climat oportun şi pentru menŃinerea sub control a
fenomenului infracŃional şi contravenŃional, s-au avut în vedere următoarele :
-pregătirea permanentă a personalului cu atribuŃii în domeniul ordinii publice;
-menŃinerea unei legături permanente cu structurile cu atribuŃii pe linia ordinii şi
siguranŃei publice din zonele de responsabilitate în vederea cunoaşterii situaŃiei
operative şi organizării unor misiuni comune;
-sporirea operativităŃii, capacităŃii de acŃiune şi de intervenŃie a structurilor mobile;
-acoperirea cu dispozitive de ordine publică a cât mai multor localităŃi (atât din mediul
rural cât şi cel urban), cu o situaŃie operativ complexă.
În cursul anului 2014, misiunile de organizare a ordinii publice s-au executat :
-la solicitarea administraŃiei publice locale, cu ocazia manifestărilor religioase, culturalartistice, promoŃionale şi aniversare;
-la manifestările sportive, în zona imediată şi apropiată a Stadionului Municipal din
Municipiul Drobeta Turnu Severin;
-la unităŃile de învăŃământ preuniversitar.
Pentru asigurarea unui climat de siguranŃă publică în incinta şi zona adiacentă
unităŃilor de învăŃământ, s-a acŃionat în conformitate cu PLANUL TERITORIAL COMUN
DE ACłIUNE pentru creşterea gradului de siguranŃă a elevilor şi a personalului didactic
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şi prevenirea delicvenŃei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităŃilor de
învăŃământ preuniversitar din judeŃul MehedinŃi.
Urmare măsurilor luate, în acest an a scăzut numărul infracŃiunilor sesizate
atât în incinta cât şi în zona adiacentă unităŃilor de învăŃământ de pe raza judeŃului
MehedinŃi, nu au fost comise infracŃiuni grave cu impact mediatic, dar numărul
unităŃilor de învăŃământ asigurate cu pază şi sisteme de supraveghere se situează încă
la un grad redus de asigurare, judeŃul MehedinŃi situându-se din acest punct de
vedere, pe unul din ultimele locuri la nivel naŃional.

5.1.3 Securitatea şi sănătatea în muncă
A fost un alt aspect supus atenŃiei Compartimentului pentru SituaŃii de UrgenŃă,
SiguranŃă şi Ordine Publică.
În acest sens, s-a avut în permanenŃă o deosebită grijă în vederea îndeplinirii
condiŃiilor de securitate şi sănătate în muncă de către InstituŃia Prefectului – JudeŃul
MehedinŃi, conform Certificatul constatator nr. 309 din 24.09.2013.
Au fost emise un număr de 3 Ordine ale Prefectului privind:
-înlocuirea lucrătorului desemnat din cadrul departamentului administrativ funcŃional:
Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi EvidenŃa Paşapoartelor Simple aferent
InstituŃiei Prefectului – JudeŃul MehedinŃi (nr. 35/28.02.2014);
-constituirea Comisiei pentru stabilirea dreptului la sporul pentru condiŃii grele de
muncă, pentru personalul aferent InstituŃiei Prefectului – JudeŃul MehedinŃi care
lucrează în locuri de muncă aflate sub acŃiunea câmpurilor electromagnetice (nr.
36/28.02.2014);
-organizarea instruirii în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă a personalului din
cadrul InstituŃiei Prefectului – JudeŃul MehedinŃi (nr. 9/16.01.2014).
Alte acŃiuni :

-consultarea tuturor salariaŃilor din cadrul InstituŃiei Prefectului – JudeŃul MehedinŃi,
atât din cadrul sediului administrativ cât şi a celor din cele două departamente
administrativ funcŃionale arondate, vis-a-vis de sistemul de securitate şi sănătate în
muncă existent, utilizând metoda chestionarului, prin completarea anonimă a
formularului: CHESTIONAR pe linie de Securitate şi Sănătate în Muncă;

-elaborarea PROGRAMULULUI DE INSTRUIRE INTRODUCTIV – GENERALĂ ÎN
DOMENIUL SECURITĂłII ŞI SĂNĂTĂłII ÎN MUNCĂ, PENTRU ANUL 2014 a salariaŃilor
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din cadrul InstituŃiei Prefectului – JudeŃul MehedinŃi, înregistrat sub numărul
359/16.01.2014;

-elaborarea documentului TESTARE LA ANGAJARE privind verificarea cunoştinŃelor pe
linie de Securitate şi Sănătate în Muncă;

-elaborarea PROGRAMUL DE INSTRUIRE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN DOMENIUL
SECURITĂłII ŞI SĂNĂTĂłII ÎN MUNCĂ, PENTRU ANUL 2014 a salariaŃilor din cadrul

InstituŃiei Prefectului – JudeŃul MehedinŃi, înregistrat sub numărul 358/16.01.2014;
-elaborarea PROGRAMULUI DE INSTRUIRE PERIODICĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂłII ŞI
SĂNĂTĂłII ÎN MUNCĂ, PENTRU ANUL 2014 a salariaŃilor din cadrul InstituŃiei

Prefectului – JudeŃul MehedinŃi, înregistrat sub numărul 360/16.01.2014;
-elaborarea TEMATICII PENTRU INSTRUIREA PERIODICĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂłII
ŞI SĂNĂTĂłII ÎN MUNCĂ AFERENTĂ ANULUI 2014, pentru personalul din cadrul
InstituŃiei Prefectului – JudeŃul MehedinŃi, încadrat în funcŃia de : funcŃionar public,
funcŃionar public cu statut special, respectiv personal contractual,

înregistrată sub

numărul 520/23.01.2014;

-elaborarea TEMATICII PENTRU INSTRUIREA PERIODICĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂłII
ŞI SĂNĂTĂłII ÎN MUNCĂ AFERENTĂ ANULUI 2014, pentru personalul din cadrul
InstituŃiei Prefectului – JudeŃul MehedinŃi, încadrat în funcŃia de : conducător
auto/şofer, înregistrată sub numărul 521/23.01.2014.
-alegerea de către şi dintre lucrători a reprezentanŃilor cu răspunderi specifice în
domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă (PV nr. 6.393/06.08.2014).

-elaborarea PROGRAMULULUI DE INSTRUIRE INTRODUCTIV – GENERALĂ ÎN
DOMENIUL SECURITĂłII ŞI SĂNĂTĂłII ÎN MUNCĂ, PENTRU ANUL 2015 a salariaŃilor

din cadrul InstituŃiei Prefectului – JudeŃul MehedinŃi, înregistrat sub numărul
11.128/30.12.2014;

-elaborarea documentului TESTARE ANUALĂ Pentru anul 2015 privind verificarea
cunoştinŃelor pe linie de Securitate şi Sănătate în Muncă;

-elaborarea PROGRAMUL DE INSTRUIRE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN DOMENIUL
SECURITĂłII ŞI SĂNĂTĂłII ÎN MUNCĂ, PENTRU ANUL 2015 a salariaŃilor din cadrul

InstituŃiei Prefectului – JudeŃul MehedinŃi, înregistrat sub numărul 11.129/30.12.2014;
-elaborarea PROGRAMULUI DE INSTRUIRE PERIODICĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂłII ŞI
SĂNĂTĂłII ÎN MUNCĂ, PENTRU ANUL 2015 a salariaŃilor din cadrul InstituŃiei

Prefectului – JudeŃul MehedinŃi, înregistrat sub numărul 11.130/30.12.2014;
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-elaborarea TEMATICII PENTRU INSTRUIREA PERIODICĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂłII
ŞI SĂNĂTĂłII ÎN MUNCĂ AFERENTĂ ANULUI 2015, pentru personalul din cadrul
InstituŃiei Prefectului – JudeŃul MehedinŃi, încadrat în funcŃia de : funcŃionar public,
funcŃionar public cu statut special, respectiv personal contractual,

înregistrată sub

numărul 11.127/30.12.2014;

-elaborarea TEMATICII PENTRU INSTRUIREA PERIODICĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂłII
ŞI SĂNĂTĂłII ÎN MUNCĂ AFERENTĂ ANULUI 2015, pentru personalul din cadrul
InstituŃiei Prefectului – JudeŃul MehedinŃi, încadrat în funcŃia de : conducător
auto/şofer, înregistrată sub numărul 11.126/30.12.2014.
Au fost întocmite fişe de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 3 a H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăŃii
lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, pentru tot personalul aferent,
indiferent că face parte din cadrul sediului principal sau din cadrul departamentelor
administrativ funcŃionale.
Au fost desemnaŃi reprezentanŃii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul
securităŃii şi sănătăŃii în muncă, de către şi dintre salariaŃii instituŃiei, concomitent cu
reactualizarea Regulamentului de Ordine Interioară al InstituŃiei Prefectului – JudeŃul
MehedinŃi prin stipularea în acesta a modalităŃii de desemnare a reprezentanŃilor
lucrătorilor în Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă. De asemenea a fost
întrunit, în două şedinŃe ordinare, Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă
(Proces verbal nr. 2.794/02.04.2014, Proces verbal nr. 7.118/10.09.2014).

5.2. Corpul de Control al Prefectului
Activitatea Corpului de Control al Prefectului a decurs în conformitate cu
prevederile legale – Legea nr.340/2004, republicată, actualizată, privind prefectul şi
InstituŃia Prefectului și O.MAI nr.118/2011 privind executarea controalelor în Ministerul
AdministraŃiei şi Internelor.
În anul 2014, Corpul de Control al Prefectului a efectuat un număr de 26 acŃiuni
de control complex, precum şi acŃiuni de control de tematic şi punctual și a soluŃionat
un număr de 97 petiŃii
Acțiunile de control complex şi tematic au avut ca obiect principal factorii de risc
asociaŃi pentru administraŃia publică locală şi pentru serviciile publice deconcentrate
exemplificând astfel:
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-ca urmare a unor actiuni de control tematice la Unitățile Admninistrativ Teritoriale
privind respectarea regimului incompatibilităților și al conflictului de interese, a fost
sesizată Agenția Națională de Integritate, constatându-se existența unei stări de
incompatibilitate a viceprimarului comunei Tîmna, în sensul că, calitatea de viceprimar
este incompatibilă cu calitatea de asociat unic în cadrul unei societăți comerciale.
-de asemenea, au mai fost efectuate controale tematice la unitățile de alimentație
publică din cadrul instituțiilor de învățământ, avându-se ca scop determinarea și
înlăturarea factorilor de risc privind igiena și respectarea normelor legale în vigoare
privind alimentația publică la preșcolari și elevi, exemplificând astfel, acțiunea realizată
în vederea limitării zonelor din interiorul clădirilor școlare și în interiorul zonelor
împrejmuite limitrofe instituțiilor de învățmânt unde funcționează chioșcurile cu
produse alimentare și nealimentare precum și automatele cu apă, sucuri și cafea.
-din punct de vedere al protecției mediului sub directa coordonare a Prefectului și a
colaborării cu instituțiile de resort au fost depistate și remediate toate activitățile care
au adus atingere normelor de proțecția mediului evidențiindu-se aici, evenimentul de
poluare a fluviului Dunărea - km.93,7 zonă evacuare platformă S.C. Forsev S.A., de la
începutul acestui an, unde, după acŃiuni îndelungate și complexe de control și
monitorizare, a fost stopată poluarea, evitându-se în acest fel existența unor
consecințe grave, ținând cont de faptul că evenimentul a avut loc la granița României
cu Serbia.
-cu privire la asigurarea confortului termic al locuitorilor municipiului Drobeta Turnu
Severin, urmare unor sesizări ale cetățenilor s-a dispus efectuarea unor ample acțiuni
mixte de verificare la furnizorul agentului termic și la asociațile de proprietari,
solicitându-se și concursul unui expert contabil, fiind depistate o serie de deficiențe la
ambele entități dispunându-se remedierea acestora.
-tot ca urmare a unor sesizări s-a format o echipă mixta de control în colaborare cu
Consiliul Judetean, I.T.M. A.J.O.F.M. și Directia Agricolă pentru verificarea activităŃii
manageriale a ordonatorului de credite al Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice
Mehedinți, unde au fost constatate mai multe abateri de la normele legale în domeniu,
drept pentru care s-a dispus înaintarea raportului către Ministerul Agriculturii si
Dezvoltării Rurale care ulterior a sesizat organele de cercetare penală.
În activitatea de control, în majoritatea acțiunilor a fost necesar constituirea
unor echipe mixte folosindu-se ca parteneri ai Corpului de Control al Prefectului,
57

reprezentanŃi imputerniciŃi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă MehedinŃi, ai I.P.J
MehedinŃi, ai AgenŃiei JudeŃene pentru PlăŃi şi InspecŃie Socială MehedinŃi, Direcția de
Sănătate Publică, Direcția Sanitar Veterinară, Inspectoratul Școlar, Inspectoratul în
Construcții precum şi reprezentanŃi din alte servicii ale InstituŃiei Prefectului – JudeŃul
MehedinŃi.
În anul 2014, unitățile administrativ teritoriale din judeŃ au făcut obiectul celor
mai multe acte de control.
Controlul complex, tematic şi punctual asupra factorilor de risc pentru
administraŃia publică locală:
-

contracte de concesionare şi închiriere;

-

aplicarea legilor fondului funciar;

-

contracte de achiziŃii publice de bunuri, servicii şi lucrări;

-

relaŃia cetăŃean-funcŃionar public;

-

selecŃia funcŃionarilor publici;

-

resurse umane–salarizare;

-

administrarea patrimoniului public şi privat;

-

stadiul realizării investiŃiilor;

-

activitatea financiar-contabilă;

-

verificarea legalităŃii actelor administrative emise/adoptate de autorităŃile
deliberative şi executive locale;

-

verificarea modului de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.27/2002 privind
reglementarea activităŃii de soluŃionare a petiŃiilor, actualizată, a Legii
nr.24/2000 privind respectarea normelor de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, respectarea
prevederilor

Legii

nr.52/2003

privind

transparenŃa

decizională

in

administraŃia publică, actualizată, a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informaŃiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi activitatea cu privire la respectarea Legii nr.119/1996,
republicată, a Metodologiei de aplicare unitară a acestei legi, a prevederilor
Codului familiei şi a celorlalte acte normative în domeniul actelor de stare
civilă.
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Pentru toŃi aceşti factori de risc, pe baza controalelor efectuate, s-au
constatat nereguli, disfuncŃionalităŃi. Având în vedere numărul dar şi gradul
implicaŃiilor s-a concluzionat că următorii factori de risc sunt mai accentuaŃi:
-

procedura de încheiere şi valorificare a contractelor de achiziŃii publice de
lucrări;

-

nepunerea in aplicare a legilor fondului funciar;

-

administrarea patrimoniului public şi privat.

De asemenea, au mai fost efectuate controale tematice la unitățile de
alimentație publică din cadrul instituțiilor de invățământ, avându-se ca scop
determinarea și înlăturarea factorilor de risc privind igiena și respectarea normelor
legale în vigoare privind alimentația publică la preșcolari și elevi.
Activitatea de control a fost completată cu controalele dispuse de către Prefect
ca urmare a unor sesizări și reclamații, solicitându-se, după caz, colaborarea cu
serviciile publice deconcentrate de resort.
În cursul anului 2014, Corpul de control al prefectului, ca structură în cadrul
InstituŃiei Prefectului subordonata direct prefectului, a vizat trei tipuri de activitati:
5.2.1. Verficare, sprijin şi îndrumare
Corpul de control al prefectului a desfăşurat, în baza unui ordin al prefectului
sau prin dispoziție expresă a prefectului, în condiŃiile legii, singur sau împreuna cu
reprezentanŃi ai altor instituŃii publice competenŃe, acțiuni (întocmind rapoarte) de
sprijin, îndrumare şi verificare punctuale, tematice sau complexe cu privire la modul de
respectare a legilor şi altor acte normative de catre autorităŃi ale administraŃiei publice
locale sau instituŃii deconcentrate din sfera de competenŃă a prefectului, astfel:
Nr.
Crt.

Ordinul prefectului
de constituire a
comisiei mixte

Verificarea , potrivit
competenŃelor, a
aspectelor semnalate
în sesizarea nr.
1.
210661/2013, în baza
Ordinul Prefectului
nr.295/2013

Structura
comisiei mixte

-
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Obiectul
Perioada in Rezultate
acŃiunii de care
s-a relevante ale
verificare desfăşurat acŃiunii
de
verificarea verificare
Verificarea Începând cu Lucrarea a fost
sesizării
data de
clasată, sesizare
07.01.2014
anonimă, cele
sesizate nu s-au
confirmat

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Verificarea, potrivit
competenŃelor, a
aspectelor semnalate
în sesizarea
nr.89/2014 în baza
Ordinului Prefectului
nr. 1/2014
Verificarea cauzelor și
condițiilor de poluare
a fluviului Dunăreakm.933,7 zona
evacuare platformă
S.C. Forsev S.A. în
baza Ordinului
Prefectului nr. 5/2014
Verificarea, potrivit
competenŃelor, a
aspectelor semnalate
în sesizarea cu nr.
10444/2014, a
primăriei comunei
Dumbrava
Verificarea, potrivit
competenŃelor, a
aspectelor semnalate
în sesizarea nr.
364/2013, în baza
Ordinul Prefectului
nr.13/2014
Verificarea, distribuției
și a modului de
facturare a energiei
termice,
în baza Ordinului
Prefectului nr.
16/2014
Verificarea însemnelor
școlare, în baza
Ordinului Prefectului
nr. 28/2014

Verificarea, potrivit
competenŃelor, a
8. aspectelor semnalate
în sesizarea nr.

Inspectoratul
Şcolar Primăria
municipiului
Orşova

Verificarea
sesizării

Începând cu
data de
09.01.2014
Liceul Traian
Lalescu
Orşova

S-a înaintat
raportul către
minister de
resort pentru
aplicarea
masurilor legale

Garda de Mediu,
Agenția de
Protecția Mediului,
Serviciul de
Gospodărire a
Apelor, I.S.U. și
A.P.D.F. Mehedinți

Monitorizare
pe toată
perioada cu
risc

Începând cu
data de
13.01.2014
platforma
S.C. Forsev
S.A.

S-au aplicat
sancŃiuni
contravenŃionale
şi s-au dispus
măsuri specifice
pentru
remedierea
deficienŃelor

Verificarea
sesizării

Începând cu
data de
25.01.2014

Lucrarea a fost
clasată, sesizare
anonimă, cele
sesizate nu s-au
confirmat

Verificarea
sesizării

Începând cu
data de
31.01.2014
sediul
primăriei
mun.Orșova

S-au dispus
masuri specifice
pentru
remedierea
deficienŃelor

Consiliul JudeŃean Verificarea
Mehedinți,
sesizării
Primăria
mun.Dr.Tr.Severin,
Expert contabil

Începând cu
data de
05.02.2014
Mun.Dr.Tr.
Severin

S-au dispus
masuri specifice
pentru
remedierea
deficienŃelor

Inspectoratul
Școlar

Verificarea
sesizării

Consiliul JudeŃean
Mehedinți,
I.T.M Mehedinți,
AJOFM,
DirecŃia Agricolă

Verificarea
sesizării

Începând cu
data de
27.02.2014
Mun.Dr.Tr.
Severin
Începând cu
data de
25.02.2014
Sediul
O.S.P.A

S-au dispus
masuri specifice
pentru
remedierea
deficienŃelor
În curs de
cercetare
S-au aplicat
sancŃiuni
contravenŃionale

-

Ofic. de Cadastru
Primăria
mun.Orșova
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1605/2014, în baza
Ordinul Prefectului
nr.32/2014

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Verificarea, potrivit
competenŃelor, a
aspectelor semnalate
în sesizarea nr.
1985/2014, în baza
Ordinul Prefectului
nr.33/2014
Verificarea, potrivit
competenŃelor, a
aspectelor semnalate
în sesizarea nr.
1561/2014, în baza
Ordinul Prefectului
nr.38/2014
Verificarea, potrivit
competenŃelor, a
aspectelor semnalate
în sesizarea nr.
1521/2014
Verificarea, potrivit
competenŃelor, a
aspectelor semnalate
în sesizarea nr.
15D/2320/2014
Verificarea, potrivit
competenŃelor, a
aspectelor semnalate
în sesizarea nr.
2156/2014, în baza
Ordinul Prefectului
nr.41/2014
Verificarea, potrivit
competenŃelor, a
aspectelor semnalate
în sesizarea nr.
2232/2014, în baza
Ordinul Prefectului
nr.53/2014
Verificarea, potrivit
competenŃelor, a
aspectelor semnalate
in sesizarea nr.
1985/2014, în baza
Ordinul Prefectului

Verificarea
sesizării
-

privind legislația
muncii
Au fost sesizate
organele de
cercetare penală
Începând cu S-au dispus
05 martie
măsuri specifice
2014 la sediul pentru
primăriei
remedierea
comunei
deficienŃelor
Tîmna

Verificarea
sesizării

Începând cu Lucrarea a fost
încadrată ca
09 martie
2014 la sediul neîntemeiată
firmei
Techem
Service

Verificarea
sesizării

Începând cu
01.04.2014
La sediul
Primăriei
Izvorul Bîrzii
Începînd cu
01.04.2014
La sediul
Primăriei Baia
de Aramă
Începînd cu
03.04.2014
La sediul
Primăriei
comunei Bala

S-au dispus
masuri specifice
pentru
remedierea
deficienŃelor
S-au dispus
masuri specifice
pentru
remedierea
deficienŃelor
În curs de
cercetare

-

-

-

Verificarea
sesizării

-

Verificarea
sesizării

-

Verificarea
sesizării

Începînd cu
08.04.2014
La sediul
Primăriei
Broșteni

S-au dispus
masuri specifice
pentru
remedierea
deficienŃelor

-

Verificarea
sesizării

Începînd cu
15.04.2014
La sediul
Primăriei
Tîmna

S-au dispus
masuri specifice
pentru
remedierea
deficienŃelor
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nr.58/2014
Verificarea, potrivit
competenŃelor, a
aspectelor semnalate
16. in sesizarea nr. 2801
și 3101/2014, în baza
Ordinul Prefectului
nr.59/2014
Verificarea, potrivit
competenŃelor, a
aspectelor semnalate
în sesizarea nr. 2994
17. și 3125/2014, în baza
Ordinul Prefectului
nr.73/2014

Verificarea, potrivit
competenŃelor, a
aspectelor semnalate
18. în sesizarea nr.
3705/2014, în baza
Ordinul Prefectului
nr.100/2014
Verificarea , potrivit
competenŃelor, a
aspectelor semnalate
19. în sesizarea nr. .
3437/2014 în baza
Ordinul Prefectului
nr.118/2014
Verificarea, potrivit
competenŃelor, a
aspectelor semnalate
20. în sesizarea nr.
3584/2014 în baza
Ordinul Prefectului
nr.138/2014
Verificarea, potrivit
competenŃelor, a
21. aspectelor semnalate
în sesizarea nr.
442827/2014
Verificarea , potrivit
competenŃelor, a
22. aspectelor semnalate
în sesizarea nr.6918
din/2014
23. Verificarea , potrivit

Verificarea
sesizării

Începînd cu
20.04.2014
La sediul
Primăriei
Izvorul Bîrzii

S-au dispus
masuri specifice
pentru
remedierea
deficienŃelor

Verificarea
sesizării

Începînd cu
05.05.2014
La sediul
Centrului de
Asistență
Medico
socială din
comuna
Bîcleș
Începînd cu
25.05.2014
La sediul
Primăriei
Tîmna

S-au dispus
masuri specifice
pentru
remedierea
deficienŃelor

-

Consiliul JudeŃean
Mehedinți

Verificarea
sesizării

S-au dispus
masuri specifice
pentru
remedierea
deficienŃelor

Verificarea
sesizării

Începînd cu
05.06.2014
La sediul
Directiei de
Sănătate
Publică

S-au dispus
masuri specifice
pentru
remedierea
deficienŃelor

Verificarea
sesizării

Începînd cu
01.06.2014
La sediul
primăriei
MalovăŃ

S-au dispus
măsuri specifice
pentru
remedierea
deficienŃelor

S.G.A. Mehedinți

Verificarea
sesizării

Sesizarea nu s-a
comfirmat
lucrarea a fost
clasata

S.G.A. Mehedinți

Verificarea
sesizării

Începand cu
20.6.2014
La sediul
primăriei
Bîlvănești
Începând cu
03.09.2014

Directia de

Verificare

Începând cu

DirecŃia de
Sănătate Publică

-
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S-a declinat
competența i
în favoarea
Apelor Romane
S-au dispus

tematicii și
competenŃelor, în
baza Ordinul
Prefectului
nr.125/2014

Sănătate Publică
Direcției Sanitar
Veterinară,
Comisariatului
pentru Protecția
Consumatorilor și
Inspectoratului
Școlar Județean

Verificarea, potrivit
competenŃelor, a
aspectelor semnalate
24.
în adresa
nr.6918/2014 a Minist.
Agriculturii
Verificarea, potrivit
competenŃelor, a
aspectelor semnalate
25. în sesizarea
nr.7821/2014 în baza
Ordinul Prefectului
nr.200/2014
Verificarea, potrivit
competenŃelor, a
aspectelor semnalate
26.
în sesizarea
nr.9260/2014

01.07.2014
La sediul
unităților
școlare

măsuri specifice
pentru
remedierea
deficienŃelor

Verificarea
sesizării

Începând cu
10.10.2014
La sediul
Primăriei
Gogosu

S-au dispus
masuri specifice
pentru
remedierea
deficienŃelor

Verificarea
sesizării

Începînd cu
25.10.2014
La sediul
primariei
Dubova

S-au dispus
masuri specifice
pentru
remedierea
deficienŃelor

Verificarea
sesizării

Începînd cu
25.10.2014
La sediul
primăriei
Vlădaia

S-au dispus
masuri specifice
pentru
remedierea
deficienŃelor

-

-

-

5.2.2. Soluționarea sesizărilor adresate prefectului
Au fost efectuate verificări sau au fost implicate alte autorități ale administrației
publice locale ori instituții publice competente în problemele sesizate prefectului de
către cetățeni, autorității, instituții, societăți etc., si au fost propuse masuri de
solutionare, în temeiul legii, colaborând cu petiționarii în vederea analizării situațiilor
semnalate

și

informându-i,

totodată,

asupra

rezulatului

verificarilor.

În acest sens, compartimentului i-au fost repartizate un număr de 96 sesizari care au
implicat un grad ridicat de dificultate, petiționarilor fiindu-le comunicat răspuns în
termen legal.
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5.2.3. Alte atributii
Corpul de control a mai realizat activități de consiliere a prefectului în vederea
îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin, potrivit legii, și a îndeplinit sarcini de serviciu
relevante pentru scopul structurii de control.
Analiza swot,
Puncte tari
 ExistenŃa personalului cu experienŃă în activitatea specifică de control și cu
vechime în cadrul InstituŃiei Prefectului;
 Personal cu studii superioare juridice;
 Capacitatea de adaptare compartimentului la schimbări şi cerinŃe noi;
 Dotări corespunzătoare a locului de muncă;
 Structură organizatorică, pe activităŃi, corespunzătoare;
 Disponibilitatea de participare la acŃiuni ce depăşesc sistematic programul de
lucru;
 Grad de transparenŃă ridicat în relaŃiile publice.
PUNCTE SLABE
 InexistenŃa unei reŃele informatice de comunicare cu serviciile publice
deconcentrate şi cu unele dintre autorităŃile publice locale;
 Insuficiența previzionarea managementului riscului;
 Diversitatea mare de problematici şi zona mare de acŃiune;
 Lipsa de personal din cadrul Compartimentului și din cadrul Instituției;
 DificultăŃi de comunicare și colaborare cu unele autorităŃi ale administraŃiei
publice locale și servicii publice deconcentrate.

OPORTUNITĂłI
 Posibilitatea de a iniŃia proiecte de acte normative sau propuneri de modificări
de acte normative;
 Posibilitatea de iniția controale tematice și de fond în colaborare cu toate
instituțiile de resort din județ.
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AMENINłĂRI
 Neacoperirea în totalitate a sarcinilor stabilite de lege, datorită volumului mare
de lucrări;
 IneficienŃa în activitate datorită nedefinirii exacte în reglementări a noŃiunilor de
„monitorizare” şi respectiv „conducere” a serviciilor publice deconcentrate;
 Termen scurt alocat rezolvării unor cerinŃe ale administraŃiei publice centrale;
 Resurse financiare insuficiente pentru o funcŃionare corespunzătoare a
instituŃiei;
 Profesionalism deficitar şi receptivitate scăzută la nivelul autorităŃilor locale
De asemenea, se propune programul de actiuni pe anul 2015 :
OBIECTIV

FACTORI DE
RISC

CRITERIU DE
PERFORMANłĂ

AdministraŃia
publică locală

- contracte de
achiziŃii
publice, de
lucrări, bunuri
şi servicii;
- contracte de
concesionare şi
închiriere;
- eliberarea de
autorizaŃii şi
cerificate;
- transferul de
patrimoniu
între instituŃii
publice;
- neexecutarea
hotărârilor
judecătoreşti
definitive în
aplicarea legilor
fondului funciar
şi transferul de
terenuri de la o
localitate la
alta;
- gestionarea
domeniului
public şi privat;
- declararea
averilor şi a

- diminuarea
fenomenului de
corupŃie în
domeniu;
- operativitate în
investigarea
cazurilor de
corupŃie şi
valorificarea
constatărilor;
- creşterea
încrederii opiniei
publice în
instituŃiile
statului;
funcŃionarea
eficientă a
instituŃiilor;
- creşterea
încrederii în
funcŃionarii
publici;
- informarea
corectă a
comunităŃii in
legătură cu
demersurile
autorităŃilor in
domeniul
prevenirii şi
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MODALITĂłI
DE
REALIZARE
- informare
prin afişare pe
site-ul
InstituŃiei
Prefectului a
prezentului
program,
precum şi a
constatărilor
rezultate din
verificări;
verificări
complexe,
tematice şi
punctuale;
- includerea în
tematica
acŃiunilor de
control a
membrilor
Grupului
Operativ
JudeŃean de
Prevenire a
CriminalităŃii, a
factorilor cu
risc ridicat de
vulnerabilitate
la corupŃie.

PARTENER

- societatea
civilă, ONG-uri
şi presa locală
atât pentru
stabilirea unor
obiective, cât şi
pentru
aducerea la
cunoştinŃă
publică a
rezultatelor
controalelor;
- DirecŃia
JudeŃeană a
FinanŃelor
Publice care
are atribuŃii în
ceea ce
priveşte
programele de
achiziŃii publice
şi controlul
acestora;
- Garda
Financiară SecŃia
MehedinŃi în
efectuarea
controalelor
încrucişate care

declaraŃiilor de
interese.
- verificarea
legalităŃii
actelor
administrative
emise/adoptate
de autorităŃile
deliberative şi
executive
locale, a
activităŃii
finaciarcontabile, a
modului de
aplicare a
prevederilor
O.U.G.
nr.27/2002
privind
reglementarea
activităŃii de
soluŃionare a
petiŃiilor,
actualizată, a
Legii
nr.24/2000
privind
respectarea
normelor de
tehnică
legislativă
pentru
elaborarea
actelor
normative,
republicată şi
actualizată,
respectarea
prevederilor
Legii
nr.52/2003
privind
transparenŃa
decizională in
administraŃia
publică,
actualizată, a
Legii
nr.544/2001

combaterii
corupŃiei.
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cuprind, pe
lângă instituŃii
publice şi
agenŃi
economici cu
capital privat;
- PoliŃia
judeteană în
cazurile în care
sunt indiciielemente
constitutive ale
unor
infracŃiuni.
Camera de
Conturi
Mehedinți.

privind liberul
acces la
informaŃiile de
interes public,
cu modificările
şi completările
ulterioare,
precum şi
activitatea cu
privire la
respectarea
Legii
nr.119/1996,
republicată, a
Metodologiei
de aplicare
unitară a
acestei legi, a
prevederilor
Codului familiei
şi a celorlalte
acte normative
în domeniul
actelor de stare
civilă
Serviciile
- selectarea,
deconcentrate angajarea şi
ale
promovarea
autorităŃilor
personalului;
publice
- contracte de
centrale, din
achiziŃii
domeniile
publice;
financiar,
- rambursări de
cultură şi
taxe şi impozite
invătământ
şi eşalonări;
- confiscări şi
executări silite;
- preluarea de
spaŃii;
- gestionarea
domeniului
public;
- promovarea
examenelor de
bacalaureat şi
licenŃă in mod
fraudulos.
Sănătate,
- primirea unor
asistenŃă
foloase
socială,
necuvenite la

- creşterea
încrederii opiniei
publice in
instituŃiile
statului;
- diminuarea
fenomenului de
corupŃie în
domeniu.

- informare
prin afişare pe
site-ul
InstituŃiei
Prefectului a
prezentului
program,
precum şi a
constatărilor
rezultate din
verificări;
- verificări
tematice;
- verificări
tematice şi
punctuale.

- unul din
membrii
grupului
operativ.

- diminuarea
fenomenului de
corupŃie în

- verificări
tematice.

- unul din
membrii
grupului
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alimentația
publică

achiziŃionarea
de
medicamente şi
aparatură
medicală;
- neplata
contribuŃiei de
asigurări
sociale;
- lipsa de
medicamente şi
a asistenŃei
medicale;
primirea de
foloase
necuvenite;
- respectarea
normelor
privind
alimentația
publică

domeniu;
- funcŃionarea
eficientă a
instituŃiilor;
Îndeplinirea
normelor privind
igiena în
alimentația
publică

operativ:
Directia de
Sănătate
Publică,
Consiliul
Judetean,
Protecția
Consumatorilor,
Directia Sanitar
Veterinară

5.3 Compartimentul informatic

InstituŃia Prefectului – judeŃul MehedinŃi dispune de o bună dotare din punctul
de vedere al tehnologiei informaŃiei.
La nivelul instituŃiei există urmatoarea dotare cu tehnică de calcul:
- 3 servere;
- 50 staŃii de lucru din care 38 conectate la Internet.
- 1 infokioșc
ToŃi angajaŃii au acces la staŃii individuale de lucru şi la perifericele destinate
multiplicării documentelor. În paralel, au fost implementate diverse aplicaŃii
informatice

(outlook

express)

care

asigură

eficientizarea

anumitor

activităŃi

desfăşurate la nivelul instituŃei. Pentru unele servicii, informatizarea a asigurat inclusiv
eficientizarea procedurilor de comunicare cu serviciile publice deconcentrate şi alte
structuri. Este utilizată reŃeaua internă ce duce la comunicare mai rapidă, programul
de gestiune a documentelor, Registratura Electronică.
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În ceea ce priveste personalul, acesta a beneficiat de formare pentru utilizarea
calculatorului. În acest sens s-au organizat cursuri şi testări ECDL, absolvite de peste
80% dintre angajaŃii instituŃiei.
În cadrul InstituŃiei Prefectului - JudeŃul MehedinŃi, am realizat un site conform
Legii nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei în exercitarea
demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancŃionarea corupŃiei.
Volumul foarte mare de date și informații existente în compartimentele Prefecturii
Mehedinți, face ca managementul datelor și informaților să constituie o funcție
centrală a instituției. Coordonarea şi administrarea informaŃiilor constituie o problemă
strategică de importanŃă majoră.
Creşterea volumului de informaŃii, necesitatea integrării de aplicaŃii diverse, a
gestionării într-un mod sigur şi în acelaşi timp facil a informaŃiilor publice au impus
realizarea unui Sistem Informatic Integrat care să gestioneze în mod unic toate
categoriile de date şi informatii existente în cadrul InstituŃiei Prefectului-JudeŃul
MehedinŃi, să răspundă cerinŃelor definite de oricare din compartimente şi să asigure
informarea corectă, completă şi în timp util a factorilor de decizie.
Sistemul Informatic cuprinde următoarele componente integrate:
− Sistem de Portal WEB www.prefecturamehedinti.ro
− Sistem Infokioșk
− Sistem de Management al Documentelor
Portalul web, www.prefecturamehedinti.ro, reprezintă punctul unic de contact şi
acces centralizat, prin mijloace electronice la informaŃii şi servicii. Utilizatorii vor putea
accesa cu disponibilitate 24 de ore din 24, informaŃiile şi serviciile oferite electronic de
Prefectura JudeŃului MehedinŃi. SoluŃia portal permite publicarea şi descărcarea
documentelor de interes public, legături (link-uri) către site-uri guvernamentale (de
ex. E-guvernare.ro, site-urile Guvernului României, a ministerelor şi agenŃiilor, etc.).
Sistemul Infokiosk care este adesea asociat cu portalul instituŃiei, este un punct
suplimentar de contact şi informare rapidă pentru cetăŃeni. Sistemul furnizează
informaŃii, informaŃia se regăseşte foarte uşor prin intermediul unei interfeŃe intuitive
cu navigare simplă, prin atingere.
Sistemul de management al documentelor permite gestionarea în mod unitar a
circuitelor de documente pe întreg parcursul de viaŃă al acestora, asigurând
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securitatea şi confidenŃialitatea informaŃiei în funcŃie de dreptul de acces. Sistemul
permite monitorizarea stării curente a documentelor. Sistemul are

funcŃionalităŃi

standard de registratură şi gestionează în mod automat, în funcŃie de tipul
documentelor şi de problematica la care acestea se referă, întregul circuit de
rezolvare/prelucrare a documentului respectiv.
Conform atribuŃiilor, am participat la elaborarea şi implementarea programelor,
la elaborarea schemelor de prelucrare conform documentaŃiei de proiectare, Ńinând
cont de configuraŃia sistemului şi normelor de exploatare, stabilind datele necesare
testării complete a programelor şi a procedurilor, răspunzând de calitatea lor, am
coordonat şi executat experimentarea pe calculatoare a lucrarilor de implementare.
Actualizez în condiŃii foarte bune şi la timp toate programele existente, de câte ori
apar modificări în sursele de programe existente cât şi cele primite de la DirecŃia
pentru ComunicaŃii si Tehnologia InformaŃiei a Ministerului Afacerilor Interne .
Avand realizată conexiunea şi acces în reŃeaua metropolitană RCVD(ReŃeaua de
comunicaŃii Voce Date) a Ministerului Afacerilor Interne preiau din reŃea toate
modificările de programe şi efectuez instalarea şi actualizarea pe staŃiile existente.
Asigur buna funcŃionare a centralei telefonice Ericsson primită de la Ministerul
Afacerilor Interne, colaborând cu personalul din cadrul DirecŃiei de ComunicaŃii şi
Tehnologia InformaŃiei pentru remedierea defecŃiunilor de comunicaŃii apărute şi buna
funcŃionare a comunicaŃiilor.
Am actualizat portalul ori de câte ori am avut noi informaŃii sau atunci cand a fost
cazul am postat materiale primite de la compartimentele instituŃiei. M-am ocupat şi de
administrarea echipamentului infochiosc pentru buna funcŃionare, am actualizat softul
existent. Pe unitatea de back-up a serverului de management de documente,
urmăresc periodic actualizările efectuate de userii existenŃi pe server.
Am asigurat buna funcŃionare a calculatoarelor din dotarea instituŃiei, evaluarea
tehnicii de calcul.
Ca administrator de reŃea efectuez administrarea şi întreŃinerea reŃelei de calculatoare,
instalare de programe antivirus pe server şi pe staŃiile existente.
Având configurate conturile de e-mail pe toate calculatoarele întreŃin şi actualizez
serverul de internet.
Primirea, decriptarea mesajelor electronice criptate adresate instituŃiei şi diseminarea
lor în cel mai scurt timp autorităŃilor şi instituŃiilor publice centrale şi locale.
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ÎntreŃin şi actualizez aplicaŃia Legis, achiziŃionată de la CTCE Piatra NeamŃ, monitorizez
serverul pe care este instalat aceasta aplicație, plus funcŃionarea corespunzătoare a
aplicaŃiei pe fiecare staŃie de lucru , instalari pe noi calculatoare şi rezolvarea
incidentelor

care pot aparea la actualizarea și consultarea bazei de date. Am

configurat pe fiecare calculator şi Programul de legislaŃie on-line cu acces din Internet
Fiind administrator de sistem în cadrul structurii organizatorice a C.S.T.I.C
(Componenta de Securitate pentru Tehnologia InformaŃiei și ComunicaŃiilor) din cadrul
instituŃiei, conform Ordinului privind Normele de aplicare a Standardelor naŃionale de
protecŃie a informaŃiilor clasificate în sistemele de informaŃii şi de comunicaŃii –
INFOSEC în InstituŃiile Ministerului Afacerilor Interne, am întocmit documentaŃia
pentru derularea procesului de acreditare a calculatoarelor din dotare.
În cadrul Sistemului Electronic de AchiziŃii Publice (SEAP), e-licitatie.ro, unde este
înscrisă şi InstituŃia Prefectului – JudeŃul MehedinŃi, ca autoritate contractantă, având
un certificat digital şi acces în sistem, postez anunŃurile pentru licitaŃiile electronice
care se derulează, urmăresc desfaşurarea lor și notificările apărute conform legislatiei
în vigoare.
Am participat la inventarierea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe din cadrul
instituŃiei şi în mod special a echipamentelor de tehnică de calcul.
Am colaborat cu cele 2 compartimente IT din cadrul serviciilor publice comunitare,
respectiv Paşapoarte şi Înmatriculări vehicule, asigurând buna funcŃionare a acestora.
În perioada alegerilor care s-au desfăşurat în anul 2014 am asigurat buna funcŃionare
a staŃiilor de lucru şi a reŃelei Internet.
Am răspuns la timp la toate adresele primite de la DirecŃia pentru ComunicaŃii si
Tehnologia InformaŃiei a Ministerului Afacerilor Interne.
În general am respectat termenele pentru lucrările repartizate, având în vedere că se
impune acest lucru pentru funcŃionarea corecta a echipamentelor din dotare si a celor
existente in cadrul instituŃiei.
Propuneri anul 2015
-

Actualizarea de versiuni noi ale sistemelor de operare – Windows 7 sau 8
Professional pentru a beneficia de actualizările de securitate ce protejează
calculatoarele de viruşi şi alte programe software rău intenŃionate şi pentru
a evita pierderea sau furtul informaŃiilor electronice şi a datelor cu caracter
personal;
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-

asigurarea unei bune funcŃionări a sistemelor informatice;

-

dezvoltarea şi modernizarea sistemului informatic al InstituŃiei Prefectului,
în conformitate cu tehnologiile existente pe piaŃă;

-

monitorizarea evenimentelor apărute în exploatarea sistemelor informatice;

-

asigurarea

managementului

inteligent

al

activităŃilor

şi

schimbului

informatizat de date;
-

adaptarea strategiilor, programelor de achiziŃie echipamente noi, funcŃie de
potenŃialul noilor tehnologii;

-

introducerea tehnologiilor noi precum și ridicarea calitativă a celor deja
existente.

Analiza SWOT: Mediul intern şi extern au o importanŃă deosebită asupra activităŃii
instituŃiei, influenŃa lor putând determina acŃiuni şi atitudini de natură să fluidizeze sau
să îngreuneze atât activităŃile curente cât şi cele neprevăzute.
Factorii interni: puncte tari şi puncte slabe;
Factorii externi: oportunităŃi şi ameninŃări;

Puncte tari
-

existenŃa personalului cu experienŃă în activitatea specifică InstituŃiei
Prefectului;

-

procent ridicat al personalului cu studii superioare;

-

creşterea

gradului

de

transparenŃă

(portalul

instituŃiei,

miniportalul

Infochiosc);
-

capacitatea de adaptare a structurilor instituŃiei la schimbări şi cerinŃe noi;

-

interesul personalului pentru perfecŃionare continuă prin participarea la
cursuri de specializare, seminarii sau instruiri ale personalului care urmăresc
îmbunătăŃirea activităŃii curente;

-

echipamente IT şi acces la internet;

-

existenŃa unor sisteme de comunicaŃii şi informatică moderne în sprijinul
actului de coordonare şi execuŃie;

-

transparenŃa în relaŃia cu cetăŃenii şi autorităŃile publice

Puncte slabe
-

buget subdimensionat în raport cu necesităŃile reale care are drept
consecinŃă insuficienŃa licenŃelor, echipamentelor IT, biroticii, etc;
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-

inexistenŃa unei reŃele informatice de comunicare cu serviciile publice
deconcentrate şi cu autorităŃile publice locale;

-

nivelul scăzut al accesului la magistrale de comunicaŃii datorită volumului
redus al investiŃiilor în infrastructura de comunicaŃii şi informatică;

-

lipsa soluŃiilor tehnice de recuperare a datelor în caz de dezastru

OportunităŃi
-

accelerarea reformei instituŃionale;

-

introducerea standardelor de management al calităŃii în administraŃia
publică;

-

existenŃa fondurilor europene destinate dezvoltării instituŃionale;

-

existenŃa Sistemului Electronic NaŃional E-Guvernare;

-

menŃinerea interesului publicului pentru domeniul IT;

-

dezvoltarea unui sistem alternativ de formare continua, tip e-learning pentru
administraŃia publică

AmeninŃări
-

dificultăŃile tehnice sunt inerente oricărui sistem informatic şi pot duce la
creşterea rsicurilor şi implicit a pagubelor în cazul apariŃiei unui eveniment
tehnic neprevăzut;

-

instabilitatea cadrului legislativ;

-

resurse

financiare

si

materiale

insuficiente

pentru

o

functionare

corespunzătoare a instituŃiei;
-

instabilitatea climatului economic;

-

termen scurt alocat rezolvării unor cerinŃe;

-

îndrumarea metodologică necorespunzătoare;

-

profesionalism deficitar şi receptivitate scăzută la nivelul autorităŃilor locale

-

încrederea scăzută a cetăŃenilor în instituŃiile statului şi percepŃia eronată a
opiniei publice cu privire la rolul şi activităŃile desfăşurate de direcŃiile
responsabile cu controlul, prevenirea şi combaterea corupŃiei, precum şi a
celor care Ńin de protecŃia informaŃiilor clasificate.
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CAPITOLUL II
MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE
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1.ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE
Pentru gestionarea eficientă a resurselor umane, au fost emise ordine

ale

prefectului, referitoare la: reîncadrări, stabilirea drepturilor salariale, numiri, detaşări,
transferuri, mutări, suspendări, încetări ale rapoartelor de serviciu.
De asemenea, au fost realizate operaŃiuni cu privire la dosarele personale ale
funcŃionarilor şi îndrumări ale personalului în procesul de întocmire şi actualizare a
fişelor de post şi rapoartelor de evaluare, precum şi organizare a concursurilor pentru
ocuparea posturilor vacante/temporar vacante.
Managementul resurselor umane a fost asigurat şi în cazul litigiilor în domeniul
funcŃiei publice, precum şi prin participarea la cursuri de formare profesională.

2. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILITATE ȘI
ACHIZIłII PUBLICE
În cursul anului 2014,obiectivele acestui compartiment au vizat:
- aplicarea politicilor fiscale și bugetare prevăzute , a normelor privind contabilitatea
instituŃiilor publice în vederea elaborării si fundamentării bugetului de venituri și
cheltuieli, pentru asigurarea finanŃării la timp a tuturor activităŃilor instituŃiei;
- aplicarea politicilor și procedurilor în domeniul managementului achiziŃiilor publice;
- asigurarea managementului resurselor materiale privind activitatea logistică.
În domeniul financiar contabil şi economic, pe parcursul anului 2014,
compartimentul a îndeplinit obligaŃiile ce decurg din legi şi reglementări specifice cu
caracter permanent legate de execuŃia bugetului, (alocare, ordonanŃare şi plată a
cheltuielilor)

gospodărirea

patrimoniului

(inventarierea

generală,

evidenŃa,

conservarea şi utilizarea bunurilor materiale), contabilitatea sintetică şi analitică a
operaŃiunilor economico-financiare.
Gestionarea resurselor financiare alocate de Ministerul Afacerilor Interne a fost
asigurată prin:
1- respectarea

disciplinei

financiar-bugetară

privind

destinaŃia

creditelor,

legalitatea oportunităŃilor de încasări si plăŃi. De menŃionat că au fost
achitate la timp toate drepturile salariale și obligaŃiile aferente în baza
statelor de personal aprobate de conducătorul instituŃiei;
2- respectarea normelor A.L.O.P . conf. Ordin M.F. nr.1792/2002;
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3- respectarea înregistrărilor în contabilitate cronologic și sistematic în
conformitate cu Legea nr. 82/1991 actualizată;
4- monitorizarea

și

raportarea

financiar-statistică

privind

cheltuielile

de

personal, materiale și capital s-au înscris în coordonatele metodologice
impuse și termenele prevăzute;
5- respectarea transmiterii a lucrărilor trimestriale (bilanŃurile);
6- fundamentarea, elaborarea si defalcarea pe categorii de cheltuieli a
bugetului;
7- respectarea prevederilor legale referitoare la inventarierea patrimoniului ,
precum si a tuturor etapelor privind scoaterea din funcŃiune a bunurilor;
8- respectarea prevederilor legale privind reevaluarea patrimoniului public. În
acest sens, în cursul anului 2014 s-a efectuat aceasta operaŃiune;
9- întocmirea documentelor de plată pentru acordarea drepturilor salariale și
achitarea facturilor reprezentând achiziŃionarea de bunuri si prestări servicii,
pentru activitatea proprie cât și pentru cele două servicii publice comunitare;
10- a fost constituită garanŃia gestionar în conf. cu Legea 22/1969;
11- achiziŃionarea bunurilor și serviciilor a fost cuprinsă în Planul achiziŃiilor
publice;
12- respectarea procedurilor impuse de O.U.G. nr. 34/ 2006 actualizat. Din
analiza planului de achiziŃii pe coduri c.p.v

a rezultat faptul că achiziŃiile

efectuate în anul 2014 se încadrează la achiziŃie directă;
13- inventarierea anuala a patrimoniului - în acest sens, s-au dispus prin ordin al
Prefectului comisii de inventariere a elementelor patrimoniale ( patrimoniul
public cât si privat).
În anul 2014, comisia de inventariere , cu ocazia acestei acŃiuni a verificat și situaŃia și
starea căsuŃelor modulare primite de cele 4 familii sinistrate din comuna Eșelnița.
ConstrucŃiile uşoare din elemente modulare pentru cazarea familiilor sinistrate, în
număr de 4 buc. au fost primite de la:
 A.N.R.S.P.S. U.T. 355 Păltiniş = 3 buc., în baza Procesului verbal de
predare – primire nr. 5.806/18.09.2014 cu următoarele serii: 8.177,
8.178 şi 8.180 (în loc de 8.187);
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 A.N.R.S.P.S. U.T. 360 Curtea de Argeş = 1 buc., în baza Procesului
verbal de predare – primire nr. 1.180/17.09.2014, acesta având seria
134.
Prin Ordinul Prefectului JudeŃul MehedinŃi nr. 181/17.09.2014, toate cele 4 construcŃii
uşoare din elemente modulare au fost repartizate Primăriei Comunei EşelniŃa, pentru
cazarea celor 4 familii sinistrate in urma inundaŃiilor din toamna anului 2014.

Principalele date privind execuŃia bugetului pe anul 2014 se prezintă astfel:
Capitol bugetar

Titlul

Cap 51.01
AutorităŃi
Publice si
acŃiuni externe

I- Cheltuieli de
personal

Cap 61.01
Ordine Publica
si SiguranŃa
NaŃionala

Buget
aprobat
mii lei

Credite
deschise
mii lei

PlaŃi mii
lei

ExecuŃie

3932

3931

3928

100%

II- Cheltuieli bunuri si
620
servicii
X – Alte cheltuieli –
8
despagubiri civile

609

586

94%

7

7

100%

XII – Active
nefinanciare

30

30

30

100%

1152

1152

1152

100%

39

38

99%

9

9

100%

I- Cheltuieli de
personal

II- Cheltuieli bunuri si
40
servicii
X – Alte cheltuieli –
9
despăgubiri civile

În cadrul structurii bugetului și a cheltuielilor efectuate, o pondere însemnată
au avut-o cheltuielile cu desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
(conform HG nr. 103/2014) și alegerile pentru Preşedintele României (conform HG nr.
705/2014).
Cheltuielile ocazionate cu alegerile pentru membrii din Parlamentul
European sunt detaliate astfel:
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Capitol bugetar

Titlul

Cap 51.01
AutorităŃi
Publice si
acŃiuni externe

Cheltuieli de personal
Art. 10.01.12

Cheltuieli bunuri si
servicii
Art.20.30.30
XII – Active
nefinanciare
Art. 71.01.02

Buget
aprobat
mii lei

Credite
deschise
mii lei

PlaŃi
mii lei

1025

1025

807

188

188

110

10

10

10

Cheltuielile ocazionate cu alegerile pentru Președintele României din anul
2014 sunt detaliate astfel:
Capitol bugetar

Titlul

Cap 51.01
Cheltuieli de personal
AutorităŃi
Art. 10.01.12
Publice si
acŃiuni externe
Cheltuieli bunuri si
servicii
Art.20.30.30
XII – Active
nefinanciare
Art. 71.01.02

Buget
aprobat
mii lei

Credite
deschise
mii lei

PlaŃi mii lei

1499

1499

1378

390

390

209

20

20

20

În ceea ce priveşte desfăşurarea alegerilor pentru Alegerea Membrilor în
Parlamentul European din anul 2014 și Alegerile pentru Preşedintele României din anul
2014 (în cele două tururi de scrutin) s-au desfăşurat următoarele activităŃi de către
personalul din cadrul serviciului – ca membrii în grupul tehnic de lucru , sub directa
coordonare a prefectului JudeŃului Mehedinti:
-s-a întocmit situaŃia privind delimitarea secŃiilor de votare;
-s-au emis diverse informări către primarii si preşedinŃii secŃiilor de votare cu privire la
modul de desfăşurare, în bune condiŃii a alegerilor;
-au fost convocate şedinŃe de informare cu reprezentanŃii primăriilor cât și cu
preşedinŃii si locŃiitorii secŃiilor de votare;
-participarea la acŃiuni de repartizare a buletinelor de vot pe secŃii de votare;
-s-a întocmit situaŃia privind paza secŃiilor de votare la nivelul judeŃului;
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-aprovizionarea cu materialele necesare si distribuirea acestora pe secŃii de votare,
conform unor situaŃii și grafice de distribuire;
-activităŃi de verificare în teren a secŃiilor de votare;
-s-a asigurat permanența la serviciu pe toată perioada alegerilor pentru buna
desfăşurare si funcŃionare;
-s-a răspuns la toate solicitările primite de la M.A.I. in ceea ce priveşte cele doua
procese electorale desfăşurate;
-s-a asigurat toata baza logistică pentru aceste acŃiuni de interes naŃional.
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CAPITOLUL III
MANAGEMENTUL COMUNICĂRII

80

1. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI SCRISORI, AUDIENłE ŞI
REGISTRATURĂ.
În ceea ce priveşte activitatea de registratură, aceasta s-a desfăşurat fără
probleme, fiind înregistrate un număr de 11169 documente în anul 2014. S-a asigurat
comunicarea eficientă dintre instituŃie şi cetăŃeni.
S-a asigurat programul zilnic de lucru cu publicul pentru depunerea de petiŃii, cereri,
sesizări sau alte solicitări de informaŃii şi/sau solicitări telefonice.
Compartimentul desfăşoară activităŃi de înregistrare a tuturor documentelor
intrate în instituŃie, de expediere a răspunsurilor la petiŃii şi sesizări, precum şi a
întregii corespondenŃe dintre InstituŃia Prefectului şi celelalte autorităŃi şi instituŃii
publice.
De asemenea, asigură, prin funcŃionarul cu atribuŃii în domeniu, asistenŃa de
specialitate în cadrul AudienŃelor conducerii instituŃiei şi aplicarea prevederilor Legii
nr.544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public şi Avocatul Poporului.
AudienŃele se desfăşoară pe bază de programare. Programarea în audienŃă se
face la sediul InsituŃiei Prefectului si telefonic, în baza unei cereri, corespunzător
Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al instituŃiei.
De asemenea, Programul de audienŃe este afişat la intrarea în instituŃie pentru
a fi accesibil tuturor cetăŃenilor cât şi pe site-ul instituŃiei şi se respecta cu regularitate.
În anul 2014 au fost înscrisi în audienŃă 249 cetăŃeni, iar la Avocatul Poporului
41 persoane
Dintre cei înscrişi la audienŃe un procent de 90% dintre persoanele audiate au
prezentat probleme ce Ńin de legile proprietăŃii, restul fiind probleme sociale (solicitări
de atribuiri de locuinŃe, ajutor social), sesizări privind tergiversarea obŃinerii unor
avize, sesizări cu privire la tulburarea posesiei, probleme edilitare , etc.
Activitatea a urmărit:
- menŃinerea legăturii directe şi permanente cu cetăŃenii şi problemele lor sociale din
sfera de competenŃă a instituŃiei şi asigurarea realizării dreptului constituŃional al
cetăŃeanului la petiŃionare, prin urmărirea soluŃionării petiŃiilor şi a activităŃii de
înscriere şi primire a cetăŃenilor în audienŃă;
-

înregistrare

permanentă

a

documentelor

în

registrul

de

intrare-ieşire

corespondenŃei, fiind înregistrate, in anul 2014 un nr. de 11.169 documente;
- au fost înregistrate un nr. de 933 petiŃii şi un nr. de 18 petiŃii la legea 544/2001.
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1.1. Activitatea - relaŃii cu publicul:
Activitatea de relaŃii cu publicul se efectuează pe perioada programului de
funcŃionare al instituŃiei, cetăŃenilor care se adresează direct la ghişeu, la telefon sau
prin email. Comunicarea cu cetăŃenii constă în informaŃii privind stadiul de soluŃionare
a petiŃiilor adresate instituŃiei, îndrumare cu privire la formularea unor cereri şi dacă
este cazul ataşarea documentelor doveditoare, îndrumare către instituŃii competente
în rezolvarea problemelor personale, civice sau sociale care nu fac obiectul activităŃii
InstituŃiei Prefectului - JudeŃului MehedinŃi sau recomandări cu privire la înscrierea în
audienŃă în funcŃie de complexitatea problemei prezentate.

2. ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ ȘI ARHIVAREA DOCUMENTELOR
2.1. Activitatea administrativă
Activitatea in acest domeniu s-a axat pe urmatoarele activitati:
- a întocmit, la zi, evidenŃa inventarului bunurilor mobile şi imobile, instalaŃiilor
aferente celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în proprietatea publică şi
privată a InstituŃiei;
-s-a acŃionat, pe linia îmbunătăŃirii condițiilor de muncă, a parsonalului prin
reorganizarea spațiilor de lucru și prin dotarea cu aparatură corespunzătoare.
-achiziŃionarea de materiale și servicii se face cu respectarea legislației în domeniu,
asigurând pe lângă produse și servicii, transparenŃa și echidistanŃa faŃă de diverși
furnizori;
-asigurarea şi gestionarea materialelor consumabile procurate;
-asigurarea încheierii contractelor cu instituŃiile publice care îşi desfăşoară activitatea
în Palatul Administrativ privind cheltuielile care reprezintă cota parte din consumurile
de energie electrică;
-executarea lucrărilor de întreŃinere, de utilizare raŃională a spaŃiului, a mijloacelor fixe
şi a celorlalte obiecte de inventar aflate în administrare. În acest sens, în anul 2014 sau efectuat lucrări de întreŃinere la acoperişul clădirii întrucât intemperiile vremii şi-au
lăsat amprenta (deteriorarea acoperişului producând inundaŃii în spaŃiile de lucru).
-exploatarea şi evidenŃa tehnică operativă a autovehiculelor din dotarea unităŃii,
întocmirea planurilor de revizii tehnice şi capitale ale mijloacelor din parcul auto,
urmărirea bunei desfăşurări a activităŃii de executare a lucrărilor de întreŃinere şi
reparaŃii a mijloacelor auto din dotare, respectarea actelor normative privind normarea
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parcului auto, consumul de carburanŃi şi lubrefianŃi, folosirea raŃională a acestora şi
menŃinerea permanentă în stare de funcŃionare;
-încheierea asigurării obligatorii de răspundere civilă a mijloacelor de transport auto
din dotare şi efectuarea la termen a inspecŃiei tehnice periodice a acestora, conform
prevederilor legale, cu excepŃia autovehiculelor scoase din funcŃiune;
În anul 2014 a existat o preocupare în ceea ce priveşte respectarea legislaŃiei în
vigoare cu privire la persoanele cu dizabilităŃi. În acest sens, amenajarea grupului
sanitar, semnalizarea cailor de acces către birouri, ghişee, săli de audiente cu
simboluri, amenajarea sistemului de alarmare şi accesul în instituŃie a persoanelor cu
dizabilităŃi.

2.2. Activitate pe linie de arhivă
Activitatea pe linia arhiva s-a axat în principal pe:
-gestionarea arhivei de depozit şi punerea în executare a legislaŃiei specifice,
urmărirea modului de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;
-gruparea anuală a documentelor în unităŃi arhivistice, potrivit problematicii şi
termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă;
-au fost preluate de la compartimente pe baza de procese verbale şi inventare un
număr de 691 dosare.
-s-a asigurat evidenŃa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă;
-punerea la dispoziŃie pe bază de semnătură şi Ńinerea evidenŃei documentelor
împrumutate compartimentelor creatoare în registrul de depozit;
-cercetarea documentelor din depozit în vederea eliberării copiilor solicitate de cetăŃeni
pentru dobândirea unor drepturi în conformitate cu legislaŃia în vigoare;
-păstrarea în condiŃiile legii a documentelor, menŃinerea ordinii şi asigurarea
curăŃeniei în depozitul de arhivă;
-s-a urmărit respectarea nomenclatorului dosarelor şi indicativele termenelor de
păstrare pentru documentele predate de către compartimentele din cadrul instituŃiei.
În acest sens, există o preocupare pentru înştiinŃarea tuturor compartimentelor din
cadrul instituŃiei în vederea depunerii la arhiva a documentelor anilor precedenŃi.
-s-a gestionat arhiva prefecturii și asigurarea îndeplinirii măsurilor cu privire la
selecŃionarea şi conservarea documentelor şi amenajarea corespunzătoare a unui
spaŃiu nou de depozitare a documentelor.
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CAPITOLUL IV
OBIECTIVE ŞI PRIORITĂłI
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1. OBIECTIVE STRATEGICE
1. Asigurarea aplicării şi respectării ConstituŃiei, a legilor şi a celorlalte acte normative
la nivelul județului;
2. Asigurarea verificării legalităŃii actelor administrative adoptate sau emise de
autorităŃile administraŃiei publice locale şi contenciosul administrativ;
3. Asigurarea realizării politicilor naŃionale, a celor de integrare europeană şi a planului
de măsuri pentru integrare europeană şi intensificare a relaŃiilor externe;
4. Asigurarea bunei organizări şi desfăşurări a activităŃii pentru situaŃii de urgenŃă,
precum şi pregătirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au
caracter militar;
5. Asigurarea bunei organizări a activității serviciilor publice desfășurate în cadrul
instituției prefectului;
6. Asigurarea exercitării prerogativelor stabilite prin lege în responsabilitatea
prefectului cu privire la conducerea ministerelor şi ale celorlalte organe ale
administraŃiei publice centrale din subordinea guvernului, organizate la nivelul
unităŃilor administrativ-teritoriale;
7. Asigurarea bunei desfăşurări a activității comisiilor de specialitate coordonate de
către prefect ce au în vedere exercitarea atribuŃiilor rezultate ca urmare a aplicării
actelor normative cu caracter reparatoriu;
8. Asigurarea bunei coordonări a activității privind problematica specifică minorităților
naționale.
9. Urmărirea şi aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele pentru
susŃinerea reformei în administraŃia publică;
10.Asigurarea eficienței activității la nivelul instituției.
2. OBIECTIVE OPERAȚIONALE SI PRIORITATI
1. Creșterea gradului de reprezentare a Guvernului în teritoriu, prin supravegherea
respectării legii la nivelul județului;
2. Creșterea eficienței comitetelor și comisiilor și altor structuri din care fac parte
reprezentați ai instituției prefectului
3. Întărirea capacității instituționale în activitatea de monitorizare a serviciilor
comunitare de utilități publice;
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4. Întărirea capacității instituționale în activitatea de verificare a legalității actelor
administrative emise/adoptate de autoritățile administrației publice locale;
5. Creșterea capacității de coordonare și de verificare a acțiunilor întreprinse în
vederea

implementării

prevederilor

legale

în

domeniul

alegerilor

locale

și

parlamentare;
6. Întărirea capacității de sprijinire a acțiunilor desfășurate de către solicitanții din
județ în vederea creșterii absorbției fondurilor europene;
7. Creșterea eficienței Comitetului pentru situații de urgență;
8. Creșterea capacității de coordonare și de verificare a activității serviciilor publice
desfășurate în cadrul instituției prefectului;
9. Creșterea capacității de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale;
10. Îmbunătățirea activității instituției prefectului și a celorlalte structuri implicate în
realizarea atribuțiilor prevăzute de actele normative cu caracter reparatoriu;
11. Creșterea gradului de monitorizare a problematicii specifice minorităților naționale;
12. Creșterea nivelului de promovare a valorilor, standardelor și bunelor practici în
administrația publică, în scopul creșterii calității actului administrativ;
13. Creșterea eficienței comunicării interne în instituția prefectului;
14. Creșterea gradului de transparență a activității instituției prefectului,prin
informarea continuă cu privire la activitatea instituției și furnizarea unui spectru larg de
informații de interes public și prin implicarea partenerilor sociali în procesul decizional.

3. INDICATORI DE PERFORMANțĂ
1. numărul de verificări efectuate de comisiile mixte, prevăzute în H.G. nr. 460/2006,
raportat la numărul de comisii mixte, constituite prin ordin al prefectului;
2. numărul de domenii supuse analizei;
3. numărul de analize și studii efectuate;
4. numărul de informări transmise la MAI cu privire la problemele identificate în
domeniile de interes major ori la aspectele care pot fi îmbunătățite
5. numărul de acțiuni de instruire și îndrumare a membrilor comisiilor/comitetelor,
pentru cunoașterea normelor legale incidente;
6. numărul de analize și studii efectuate cu privire la aplicarea actelor normative din
domeniu;
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7. numărul de informări înaintate prefectului;
8. numărul de domenii supuse analizei;
9. numărul de informări înaintate prefectului, cu privire la problemele identificate ori la
aspectele care pot fi îmbunătățite;
10. numărul de acțiuni de verificare efectuate, raportat la numărul de acte
administrative transmise la instituția prefectului;
11. numărul de analize transmise la MAI, cu privire la aspectele relevante rezultate în
cadrul controlului de legalitate;
12. numărul de acțiuni de îndrumare a autorităților publice locale, organizate pentru
cunoașterea normelor legale;
13. numărul de evenimente organizate;
14. numărul de acțiuni de instruire și îndrumare pentru cunoașterea normelor legale în
domeniu;
15. numărul de acțiuni de îndrumare, în vederea accesării fondurilor europene;
16. numărul de acțiuni întreprinse în vederea sprijinirii solicitanților
17. numărul de proiecte aplicate de instituțiile publice din județ care au fost
monitorizate;
18. numărul de ședințe de lucru ale Comitetului județean pentru situații de urgență;
19. numărul de hotărâri adoptate în cadrul ședințelor de lucru;
20. numărul de ședințe ale Comandamentului de iarnă;
21. numărul de atenționări, avertizări și informări meteorologice și hidrologice
transmise;
22. numărul de verificări ale asigurării serviciului de permanență la primăriile din
județ;
23. numărul de măsuri dispuse de prefect, în calitate de președinte al Comitetului
județean pentru situații de urgență;
24. numărul de informări înaintate prefectului;
25. numărul de reuniuni organizate cu salariații instituției care își desfășoară
activitatea în domeniul serviciilor publice (a pașapoartelor simple);
26. numărul analizelor și studiilor efectuate
27. numărul informărilor înaintate prefectului cu privire la:
- posibilitățile de creare a unor sisteme de monitorizare continuă și control al calității
serviciilor publice;
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- numărul de zile necesare circuitului intern în instituția prefectului până la eliberarea
documentelor solicitate;
28. numărul de verificări efectuate cu privire la activitatea serviciilor publice
deconcentrate, pentru evaluarea modului de organizare și desfășurare a activității
acestora;
29. numărul de propuneri formulate privind armonizarea activității serviciilor publice
deconcentrate;
30. numărul de informări transmise MAI, inclusiv cu privire la problemele identificate
în activitatea serviciilor publice deconcentrate ori la aspectele care pot fi îmbunătățite;
31. numărul de acțiuni de instruire și îndrumare organizate pentru cunoașterea de
către cei implicați a normelor legale incidente;
32. numărul de analize și studii efectuate cu privire la stadiul procesului de aplicare a
actelor normative cu caracter reparatoriu;
33. numărul de informări înaintate prefectului, în vederea transmiterii la MAI, cu
privire la problemele identificate ori la aspectele care pot fi îmbunătățite;
34. numărul de acțiuni de îndrumare pentru cunoașterea normelor legale specifice;
35. numărul de analize efectuate;
36. numărul de informări transmise MAI, inclusiv cu privire la problemele identificate
ori la aspectele care pot fi îmbunătățite;
37. numărul de domenii supuse analizei;
38. numărul de analize și studii efectuate;
39. numărul de acțiuni de promovare / diseminare organizate (ședințe de lucru,
conferințe etc.);
40. numărul de informări înaintate prefectului cu privire la aspectele ce trebuie
îmbunătățite;
41.

numărul

de

evenimente

organizate

pentru

promovarea

activității

prefectului,respectiv a instituției prefectului;
42.

numărul

de

acțiuni

întreprinse

pentru

simplificarea,

modernizarea

îmbunătățirea interfeței furnizate de instituția prefectului;
43. numărul de colaborări stabilite între instituția prefectului și partenerii sociali;
44. numărul de reuniuni organizate cu salariații instituției;
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sau

46. numărul mediu de zile necesare circuitului intern în instituția prefectului până la
soluționarea documentelor și realizarea sarcinilor primite de prefect, respectiv instituția
prefectului, în funcție de tipul acestora;
45. numărul de acțiuni întreprinse în vederea îmbunătățirii fluxului de informare –
documentare în cadrul instituției.

4. OBIECTIVE ŞI PRIORITĂłI ALE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR
REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE :
- Combaterea şi prevenirea faptelor de corupŃie în rândul personalului;
- Păstrarea unui timp minim (trei - patru ore) de la data depunerii documentelor de
înmatriculare, până la data emiterii dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare
şi înmânarea unde e cazul a plăcuŃelor de înmatriculare, proprietarului;
- Păstrarea unui interval cât mai mic de la data declarării „ADMIS” la proba teoretică a
candidaŃilor pentru obŃinerea unui permis de conducere şi data programării la proba
practică, actualul interval variază între 7 şi 38 de zile;
- Asigurarea unui climat optim de primire a cetăŃenilor în spaŃiile rezervate serviciului
nostru şi rezolvarea cu celeritate a cererilor acestora;
- O mai mare transparenŃă în activitatea serviciului, prin afişarea pe site-ul InstituŃiei
Prefectului JudeŃul Timiş a documentelor necesare fiecărei operaŃiuni în parte, a
programului de lucru cu publicul, a rezultatelor lunare şi trimestriale, precum şi
posibilitatea cetăŃenilor de a descărca imprimatele necesare activităŃii serviciului;
- Eliberarea spaŃiilor de arhivare pentru a da posibilitatea unei mai bune gestionări a
activităŃii de arhivare desfăşurată la nivelul serviciului.

5.OBIECTIVE ŞI PRIORITĂłI ALE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR
PENTRU ELIBERAREA șI EVIDENțA PAșAPOARTELOR SIMPLE
-

executarea la termen şi de calitate a serviciilor;

-

planificarea judicioasă a personalului implicat în procesul de preluare a cererilor ;

-

îndeplinirea măsurilor stabilite prin programul de combatere a birocraŃiei în
activitatile de relaŃii cu publicul şi respectarea principiilor şi a regulilor specifice
„Codului de etică şi deontologie a poliŃistului” , modificat şi actualizat prin
Hotararea nr 991/25.08.2005;
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punerea în aplicare a măsurilor stabilite prin Planul de acŃiune pentru prevenirea

-

corupŃiei în rândul personalului DirecŃiei Generale de Paşapoarte şi al serviciilor
publice comunitare pentru eliberarea şi evidenŃa paşapoartelor simple;
-

verificarea şi actualizarea planurilor de cooperare cu structurile MAI;

-

continuarea colaborării cu instituŃiile publice conform protocoalelor existente,
privind realizarea activităŃilor specifice comune pe linia folosirii documentelor de
călătorie;
perfecŃionarea pregătirii profesionale prin organizarea dezbaterii temelor de

-

pregatire continuă planificate;
prelucrarea cu întreg colectivul a temelor de pregatire în domeniul Schengen;

-

Trecerea la sistemul de emitere a paşapoartelor simple electronice şi temporare
a accentuat activitatea de arhivare electronică a documentelor. Având în vedere acest
aspect, precum şi existenŃa la nivelul serviciului nostru a unui spaŃiu amenajat
necorespunzător pentru păstrarea, conservarea şi securitatea documentelor în arhivă,
conform OMAI 650/2005, este imperios necesar ca în perioada imediat următoare să
identificăm cu ajutorul conducerii InstituŃiei Prefectului modalităŃiilor de :
-

refacerea instalaŃiei electrice existente în spaŃiul arhivei operative a serviciului;

-

identificarea unui alt spaŃiu de depozitare, care să îndeplinească condiŃiile
minime de siguranŃă a materialului arhivistic neoperativ conform normelor în
vigoare.

Pentru imbunătăŃirea indicatorilor obtinuŃi , propunem urmatoarele măsuri :


Elaborarea și prelucrarea temelor de pregatire cuprinse în planul de
pregătire continuă a personalului;



Planificarea judicioasă a personalului implicat în procesul de preluare
cereri;



Executarea la termen şi de calitate a serviciilor stabilite prin planul de
muncă pe trimestrul I 2015;



Planificarea personalului pentru participarea la cursuri privind prelucrarea
datelor cu caracter personal;



Desfaşurarea activităŃii de arhivare electronică;



Îndeplinirea măsurilor stabilite prin programul de combatere a birocraŃiei în
activităŃile de relaŃii cu publicul şi respectarea principiile şi a regulilor

90

specifice „Codului de etică şi deontologie a poliŃistului” , modificat şi
actualizat prin Hotararea nr 991/25.08.2005.;


Punerea în aplicare a măsurilor stabilite prin Planul de acŃiune pentru
prevenirea corupŃiei

în rândul

personalului DirecŃiei

Generale de

Paşapoarte şi al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenŃa
paşapoartelor simple;


Prelucrarea cu întreg colectivul a temelor de pregatire în domeniul
Schengen, transmise de catre DirecŃia Generală de Paşapoarte;



Continuarea colaborării cu instituŃiile publice conform protocoalelor
existente, privind realizarea activităŃilor specifice comune pe linia folosirii
documentelor de călătorie;



MenŃinerea contactului prin corespondenŃă cu Directia Publică JudeŃeană
de EvidenŃă a Persoanelor privind actualizarea bazelor de date referitoare
la domiciliul , evidenŃă si starea civilă a personelor aflate in zona de
competenŃă;



Participarea la proiectul "Consolidarea capacităŃii administrative a DirecŃiei

Generale de Paşapoarte prin implementarea sistemului integrat de arhivă
electronică, management al documentelor şi îmbunătăŃirea calităŃii
serviciilor ";


Desfăşurarea de demersuri pe lângă factorii de decizie în vederea
remedierii problemelor existente la instalaŃia electrică a serviciului şi
identificarea unui alt spaŃiu de depozitare pentru arhiva neoperativă.

PREFECT
Nicolae DRĂGHIEA
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